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Iktató szám: 2-25/2016. 

 
NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2016. MÁJUS 23-ÁN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 
 
 

N A P I R E N D 
 
 

0. Munkaterv módosítása 
Előadó: Gyarmati András polgármester 
 
1. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Gyarmati András polgármester 
 
2. Szóbeli Tájékoztató a Kenderkötelék Kft. tevékenységéről 
Előadó: Gyarmati András polgármester 
 
3. Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 
Előadó: Gyarmati András polgármester 
 
4. Tájékoztató a helyi Posta tevékenységéről 
Előadó: Gyarmati András polgármester 
 
5. Petőfi utca lakó-pihenő övezetté nyilvánítása 
Előadó: Gyarmati András polgármester 
 
6. Előterjesztések 
- Belső ellenőrzés 
- Tájékoztató a belterületi útfelújításokról 
- Művelődési Ház felújításához kiegészítő költségek biztosítása 
 
7. Egyebek 
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HATÁROZAT 

 
 

 
61/2016.(V.23.) képviselő-testületi határozat 

 
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 

 
62/2016.(V.23.) képviselő-testületi határozat  

 

 
Napirend elfogadása 

 
63/2016.(V.23.) képviselő-testületi határozat 

 
Munkaterv módosítása 
 

 
64/2016.(V.23.) képviselő-testületi határozat  

 
Polgármesteri tájékoztató elfogadása 
 

 
65/2016.(V.23.) képviselő-testületi határozat 

 
Szóbeli tájékoztató a Kenderkötelék 
Kft. tevékenységéről 
 

 
66/2016.(V.23.) képviselő-testületi határozat 

 
Petőfi utca lakó-pihenő övezetté 
nyilvánítása 

 
67/2016.(V.23.) képviselő-testületi határozat 

 
2015. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, 
Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés 
elfogadása 

 
68/2016.(V.23.) képviselő-testületi határozat 
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felújításához kiegészítő költségek 
biztosítása 
 

 
 
 
 

RENDELETEK 
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Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-
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rendelete a helyi önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének végrehajtásáról  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 23-án 14,00 
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében 
megtartott soros nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  

Gyarmati András polgármester 
Locskai Zoltán alpolgármester 
Kolozsvári Rozália   
Trembeczky Károly képviselők. 
 

Távol van:  
Runákné Gulácsi Krisztina  

 
Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi 
könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető, Dr. Égető Gábor Járási 
Hivatal vezető, Dr. Nagy László Kenderkötelék Kft. tulajdonos.  
 
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Vighné Ménesi 
Zsuzsanna főkönyvi könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető, Dr. 
Égető Gábor Járási Hivatal vezető, Dr. Nagy László Kenderkötelék Kft. tulajdonos.  
 
Gyarmati András polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testületi ülésen megjelent 
képviselőket és meghívottakat. Külön köszöntöm Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
asszonyt. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 4 fő megjelent, az ülés határozatképes, 
azt megnyitom. Runákné Gulácsi Krisztina előzetesen bejelentette távolmaradását az ülésről, 
igazoltan van távol.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolom Kolozsvári Rozália és Locskai Zoltán képviselőket 
megválasztani. Megkérdezem, hogy vállalják-e a tisztséget. A válaszokból megállapítom, 
hogy vállalják. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a mai ülés 
jegyzőkönyv hitelesítője Kolozsvári Rozália és Locskai Zoltán legyen, kézfeltartással 
szavazzon.  
 
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
61/2016. (V. 23.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 23-án tartott 
nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Kolozsvári Rozália képviselőt és 
Locskai Zoltán alpolgármestert megválasztotta. 
 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 
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Gyarmati András polgármester: Javaslatot teszek a meghívóban kiküldött napirendi 
pontokra. Javaslom azonban, hogy a tárgyalási sorrenden módosítsunk és a polgármesteri 
tájékoztatót követően, először a Kenderkötelék Kft. tevékenységéről szóló tájékoztatót 
hallgassuk meg, illetve időközben készült még két előterjesztés, a Belső ellenőrzés, valamint a 
Művelődési Ház felújításához kiegészítő költségek biztosítása tárgyában, melyet kérem, hogy 
vegyünk fel a napirendi pontok közé.  
 

Napirendi javaslat 
 

0.) Munkaterv módosítása 
Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
1.) Polgármesteri tájékoztató 

Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

2.) Szóbeli Tájékoztató a Kenderkötelék Kft. tevékenységéről 
Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
3.) Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 

Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

4.) Tájékoztató a helyi Posta tevékenységéről 
Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
5.) Petőfi utca lakó-pihenő övezetté nyilvánítása 

Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

6.) Előterjesztések 
Belső ellenőrzés 
Tájékoztató a belterületi útfelújításokról 
Művelődési Ház felújításához kiegészítő költségek biztosítása 

 
7.) Egyebek 

 
 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatban. 
 
Gyarmati András polgármester: Nincs. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a 
napirendet, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
62/2016. (V. 23.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 23-ai soros, 
nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
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0. Munkaterv módosítása 
Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
1. Polgármesteri tájékoztató 

Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

2. Szóbeli Tájékoztató a Kenderkötelék Kft. tevékenységéről 
Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
3. Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 

Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

4. Tájékoztató a helyi Posta tevékenységéről 
Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
5. Petőfi utca lakó-pihenő övezetté nyilvánítása 

Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

6. Előterjesztések 
Belső ellenőrzés 
Tájékoztató a belterületi útfelújításokról 
Művelődési Ház felújításához kiegészítő költségek biztosítása 

 
7. Egyebek 

 
 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
0.Napirendi pont 
Munkaterv módosítása 
 
Gyarmati András polgármester: Első napirendi pontunk a munkaterv módosítása 
tárgyában. Kérem, hogy méltányoljuk Nagy Csaba falugazdász kérését arra vonatkozóan, 
hogy a májusi testületi ülésről helyezzük át a tájékoztatóját a júniusi ülésre, mivel egyéb 
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a mai ülésünkön. Megkérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek kiegészítése? Nincs.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 
 
63/2016. (V. 23.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Munkaterv módosítása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervét az 
alábbiak szerint módosítja: 
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1. A májusi ülés 2.) napirendi pontját a „Tájékoztató a falugazdász 

tevékenységéről” törli és azt a júniusi ülés napirendjén 2.) számú 
napirendként szerepelteti. 

 
Felelős: munkaterv módosításért: jegyző 
Határidő: azonnal, értelem szerint 

 
1. napirendi pont 

Polgármesteri tájékoztató 
 
Gyarmati András polgármester: Javaslom, hogy folytassuk a meghívóban szereplő 
napirendi pontokkal, a polgármesteri tájékoztató következik. Megkérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése.  
 
Trembeczky Károly képviselő: Nagyon nagy örömmel láttam az internetes show-műsor 
lapjain, a Maroslelén történt polgármesteri tájékoztatót, amelyről a tájékoztatóban is 
olvashattunk. Semmi okom nincs arra, hogy Maroslele polgármesterét dicsérjem, de az az 
eseményhalmaz, az a jelenet és munkafolyamat, ami ott zajlik, az igazán példamutató és 
szeretném, hogy ha valami hasonló nagy volumenű és eget rengető dolgot tudnánk felmutatni 
a parkjaink gondozásán túl. Jólesett látni azt, hogy ott olyan munka folyik, aminek örülnek a 
közmunkások is és az egész környék. A saját munkánkat szeretném egy kicsit felvillanyozni, 
hogy milyen irányba is induljunk el. Május 7-e, szombat, mindannyiunk számára érdekes volt. 
Annak ellenére, hogy nem voltam jelen a román nemzetiségi önkormányzat helyi 
rendezvényén, eljutottak hozzám az események, a kellemesek és a kellemetlenek is. A 
kellemetlen oldalával kezdeném. A rekordszámú résztvevők között azokat a román 
nemzetiségi kisebbséghez tartozó embereket nem vélték felfedezni, akik az egésznek a 
szavazóbázisát alkotják. Ez egy nagyon sajnálatos dolog, hogy iderendeznek ilyen 
eseményeket, és pont ők nem vesznek részt rajta. Május 12, csütörtök, a Községháza 
felújítása. Ez az építmény történelmi jelentőségű hely, mert miután a település levált a 
romániai nagylakról, kapott egy önálló létesítményt, egy önálló épületet. Ennek az épületnek 
sajátos építészeti tervdokumentációja van, amelyet egy korábbi polgármester megváltoztatott. 
Az utcafronti bejárót lebontatta, a lépcsőzetet egy rövidebb és szűkebb lépcsővel építtette 
meg. A nem tetszésemet ezzel kapcsolatban már akkor is jeleztem. Szeretném kérni, hogy az a 
lépcső, a pilléreken túlnyúlva, ívelt sarokkal, ahogyan az korábban volt, úgy valósuljon meg, 
mert az épület arculatához az jár. Köszönöm.  
 
Gyarmati András polgármester: Én is köszönöm, más valakinek kérdése, észrevétele? 
Nincs. A Trembeczky képviselő úr által elmondottak megállapítások voltak, azokat 
megválaszolnom nem kell. Kérem, hogy fogadjuk el a polgármesteri tájékoztatót.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
64/2016. (V. 23.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató 
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H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester két ülés 
közötti eseményekről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, azt elfogadja.  
  
A határozatról értesül: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

2. napirendi pont 
Szóbeli tájékoztató a Kenderkötelék Kft. tevékenységéről 
 
Gyarmati András polgármester: Tisztelettel köszöntöm a köreinkben megjelent Dr. Égető 
Gábor urat, a Makói Járási Hivatal vezetőjét, és Dr. Nagy László urat, a Kenderkötelék Kft. 
egyik tulajdonosát. Tisztelt Testület! A 2015. évi decemberi testületi ülésünkön merült fel az a 
kívánság, hogy halljunk a tulajdonosoktól egy olyan tájékoztatót, hogy honnan kellett 
építkezni, hol tart most a cég, milyen jövőbeni elképzeléseik vannak. Lesz-e munkahely 
növekedés, át tudjuk-e adni a közmunkásainkat rendes munkaviszonyba a Kendergyárba. 
Megkérem dr. Nagy László urat, hogy néhány gondolattal tájékoztassa a testületet.  
 
Dr. Nagy László: Köszönöm a felkérést. Hosszú távra jöttünk és szeretnénk is maradni 
Nagylakon. 2013 februárjában vettük át az előző tulajdonostól az ingatlant. Azt gondoltam, 
hogy gyorsabban be fogjuk tudni indítani ezt az üzemet. Ehhez három év kellett, de ez az év 
lesz az, amikor eljut a gyár oda, hogy önfenntartó lesz. Pénzügyi részéről annyit szeretnék 
elmondani, hogy sem a közüzemi szolgáltatók, sem a munkavállalók, sem a banki szféra 
irányába tartozásunk nincs, naprakészek a kifizetéseink, remélhetőleg ez így is marad. 
Amikor átvettük a gyárat, meg kell jegyezni, hogy a falak le voltak omolva, nem volt újítva az 
épület körülbelül 20-25 éven keresztül. Azon kívül, hogy tűzveszélyes volt maga az épület, 
nagyon sok fejlesztésre és újításra szorult. Három év után tudjuk azt mondani, hogy újra 
elindul az export. Pontos munkavállalói létszámot nem tudok mondani, 10-15 emberről van 
szó. Újraindítottuk az áztatást, amit kb. 10 évvel ezelőtt abbahagytak. Szükségünk lenne egy 
komplett brigádra kint a terepi munkára, és bent az üzembe. Úgy gondolom, hogy ez a gyár 
túlélte, Európában nincs másik ilyen és úgy tűnik, hogy mi vagyunk az utolsók. Mai napig a 
legnagyobb problémánk a tetőszerkezet.  
 
Gyarmati András polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Van-e valakinek 
kérdése? 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Két kérdésem lenne. Az egyik, hogy a bérkifizetés hogyan 
történik, illetve a munkavállalók rendesen be vannak-e jelentve.  
 
Dr. Nagy László: A kifizetés minden hónap 10. napjáig történik. A bejelentésről viszont 
annyit el kell mondanom, hogy a foglakoztatással vannak problémák. Van olyan, hogy bejön 
dolgozni a munkavállaló, de két nap múlva már nem. Ez gondot jelent a ki-be jelentgetéseknél 
és nagyon magas a járulék is. 
 
Gyarmati András polgármester: A piac ismeretében, van-e továbblépési lehetőség? 
 
Dr. Nagy László: Sokkal nagyobb a kereslet, mint amennyit mi biztosítani tudunk. A számok 
meredeken emelnek, jó kérdés, hogy tudjuk-e a lépést tartani a piaci kereslettel.  
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Gyarmati András polgármester: A Csongrád Megyei Önkormányzat stratégiai tervébe is 
beépült a kenderfeldolgozás segítése, támogatása. Személyesen Lázár miniszter úrtól is azt 
kértem, hogy tegyék lehetővé egyrészt a termelők számára, hogy azokat a támogatási 
formákat megkaphassák ők is, illetve hogy a nagylaki kendergyár tulajdonosi csoportja részt 
vehessen olyan pályázatokban, ami mondjuk gépbeszerzést vagy egyéb más támogatást 
eredményez. Milyen elmozdulás van most jelenleg ezzel a stratégiai tervvel összefüggésben. 
Volt Algyőn egy konferencia, Szécsényben a maggyártással foglalkoznak. Látható-e 
elmozdulás a tekintetben, hogy ez valóban egy országos érdek.  
 
Dr. Nagy László: Februárban volt egy konferencia a parlamentben, ami a kenderrel 
kapcsolatos világot próbálta megjeleníteni. Látszik, hogy kormányzati szinten is van 
érdeklődés, nyitottság. Ígéretek már vannak, de konkrétumok még nincsenek. Reméljük, hogy 
hamarosan pályázatok is megjelennek.  
 
Trembeczky Károly képviselő: Egy segítő szándékú, kiegészítő gondolatom lenne. 
Mosonmagyaróváron van az ország egyetlen génbank megőrző, vetőmag üzeme, amely 
mindenféle hazai mezőgazdasági növénynek az állományát, minőségét folyamatában őrzi. 
Mindig ugyanazokat a vetőmagokat szaporítják vissza. Biztos vagyok abban, hogy egy ilyen 
cégnél kendervetőmagot is lehet kapni. 
 
Dr. Nagy László: Nálunk nem a minőségről, hanem a mennyiségről van szó. Egy olyan 
kombájn, ami biztosítaná a kellő termesztési folyamatot, 120 millió forint környékén van.  
 
Gyarmati András polgármester: Van-e még valakinek kérdése? Megállapítom, hogy kérdés 
nincs. Nekem lenne még egy kérésem. Magyarországon Nagylak az utolsó bástyája a 
feldolgozásnak. 14 éve dédelgetett álmomat tudom megvalósítani a testület jóvoltából is. 
Háromszor rúgták ki a pályázatunkat az óriásgombolyag szakmai gyűjteményre, de a testület 
úgy határozott, hogy hozzuk létre. A Művelődési Ház felújításával egy időben, szeretnénk ezt 
a szakmatörténeti gyűjteményt felavatni. Arra szeretnélek kérni, hogy ha a látókörötökbe 
kerül egy olyan eszköz, ami nekünk nincs, azt jelezzétek felénk, illetve majd késztermékekből 
is szeretnénk egy kiállítást tartani. Az óriásgombolyagnak, mint látványképnek az 
elkészítéséhez lenne szükségünk 6-os kötélre, ebben számítunk a segítségetekre.  
 
Dr. Nagy László: Ez természetes, amiben tudunk, segítünk.  
 
Gyarmati András polgármester: Köszönjük szépen a megjelenést. Kérem a testületet, hogy 
fogadjuk el a szóbeli tájékoztatót.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
65/2016. (V.23.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Szóbeli tájékoztató a Kenderkötelék Kft. tevékenységéről  
 

Határozat 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kenderkötelék Kft. 
tevékenységéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, azt elfogadja.  
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A határozatról értesül:  
Gyarmati András polgármester 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
Dr. Nagy László Kenderkötelék Kft. tulajdonos 
Irattár 
 
Határidő: azonnal 

 
3. Napirendi pont 

Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 
 
Gyarmati András polgármester: Következő napirendi pontunk a 2015. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyában. A bizottsági ülésen ezt megtárgyaltuk, de 
Trembeczky képviselő, valamint dr. Égető Gábor hivatalvezető úr tájékoztatása érdekében, 
megismétlem az ott elmondottakat. Szeretnék a munkatársaim nevében elnézést kérni önöktől, 
de egy beszámoló rendszerint úgy készül, ha valaki energiatakarékos, hogy egyik évről a 
másikra átemel bizonyos dolgokat, sablonszövegeket, ami nem a lényeget takarja. Sajnos 
elkövettük ezt a hibát most is. Az első oldalon az iparűzési adó elszámolásnál ez nagyjából a 
60%-nál van a lap tetejétől, van egy olyan bekezdés, ahol a vége 837.500,-Ft, ez sajnos a 
tavalyi beszámolóból maradt benne. Kérlek titeket, az egész bekezdést húzzátok le. A számok 
alatt látható következő bekezdés már jó. A 47.300,-Ft-os visszafizetési kötelezettségünk 
valósult meg az elmúlt évre vonatkozóan. A másik ilyen hibás adat, e fölött a sor fölött 
található, amikor arról beszélünk, hogy az iparűzési adó teljesítése nem 387 %, hanem 
237,24%-ra teljesült. Összességében a zárszámadással kapcsolatban még azt szeretném 
elmondani, hogy soha ilyen körülményesen még nem csináltunk zárszámadást, mint ebben az 
évben. Van ennek egy kellemes oldala, amely azt takarja le, hogy nagyon komoly tartalékkal 
zártuk az évet, ez megnyugtató a következő év gazdálkodására vonatkozóan. Az elmúlt tíz 
évben mindig kijöttünk a pénzünkből, és ez az elmúlt 3 év, amikor komoly tartalékot tudtunk 
felhalmozni. Gyakorlatilag ez a tartalék majdnem ugyanannyi, mint amit 2015 év végével 
zártunk, nagyjából 33 millió Ft. Összehasonlításképpen mondom a tisztelt bizottságnak, hogy 
míg a tavalyi induló költségvetésünk 46 millió volt, ehhez képest eleve 33 milliós tartalékkal 
rendelkezünk úgy, hogy közben fejlesztettünk minden évben. A jövőre nézve az iparűzési adó 
befizetésével kapcsolatban ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy van egy évekkel ezelőtti 
tapasztalatunk. Az egyik kedves kolleganőm közölte velem, hogy 18,5 milliós visszafizetési 
kötelezettségünk van. Volt egy képviselő társam, aki arra bíztatott ezt megelőzően, hogy ha 
van pénzünk, akkor költekezzünk. Én sokkal előre látóbb voltam és tartalékoltuk annak az 
összegnek a nagy részét és Buzás képviselő úr segítségével képesek voltunk abszolválni. Azt 
akarom mondani, hogy az utolsó forintig történő kiköltekezéstől óvva intenék mindenkit. 
Nagyon reméljük, hogy ebben az évben, május 31-ével, amikor lezárul az elszámolás, akkor 
sem lesz sok millió forint összegű visszafizetési kötelezettségünk. A váratlan eseményekre 
mindig kalkulálni kell. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Egy észrevételem van a rendelet tervezettel 
kapcsolatosan. Az első oldalon, a bevezető részben szerepel az, hogy a Pénzügyi Bizottság és 
Szociális, Kulturális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, az alábbiakat rendeli 
el. Ezt javítani kell, mert csak a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével rendeli el a 
rendeletet. Kérem, hogy a „Szociális, Kulturális és Ügyrendi Bizottság”-ot töröljük onnan.  
 
Gyarmati András polgármester: Rendben, köszönjük szépen.  
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Trembeczky Károly képviselő: Az első bekezdés utolsó sorában szerepel az, hogy 2015-ben 
is szükség volt a megfontolt és költségtakarékos gazdálkodásra. Ezt a részt én aláhúztam. A 
számlaegyenlegünk 2015. december 31. napján 32.709.640,-Ft, tehát ennyi pénzünk 
megmaradt.  
 
Gyarmati András polgármester: Harmadik éve pozitívan gazdálkodunk, az előterjesztésben 
ez a mondat nem a legmegfelelőbb.  
 
Trembeczky Károly képviselő: Kíváncsi lennék arra, hogy hogy tudtunk ekkora összeget 
megtakarítani, mikor annyi mindent vittünk véghez. Illetve az előterjesztés második oldalán 
szerepel az, hogy: „A személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások és 
a szociális ellátások teljesülésének százalékos aránya mutatja, hogy az önkormányzat a 
szűkös anyagi források ellenére megfontoltan, a lehetőségekhez képest kiegyensúlyozottan 
próbálja gazdálkodását irányítani.” Ha ilyen jelentős mértékű megtakarításunk van, a szűkös 
szót el kellene hagyni. Köszönöm.  
 
Gyarmati András polgármester: Az, hogy hogy maradt ennyi megtakarításunk, azt már az 
előbb elmondtam. Minden soron megmaradt egy kis pénz, és gyakorlatilag ugyanannyiból 
gazdálkodtunk, mint amennyink volt. Ezért tudtunk megtakarítani ismételten valamennyi 
összeget. Más kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Amennyiben nincs, kérem a tisztelt 
testületet, hogy a költségvetési rendeletet a jegyző asszony által tett módosító gondolattal 
szavazzuk meg.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2016. (V. 25.) 

önkormányzati rendelete 
 

a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 

4. napirendi pont 
Tájékoztató a helyi Posta tevékenységéről 
 
Gyarmati András polgármester: Harmadik napirendi pontunk a helyi posta tevékenységéről 
szóló tájékoztató. A 2016. évi munkaterv összeállítása során kérte Locskai Zoltán 
képviselőtársunk, hogy kerüljön ez is bele. A felkérés, az egyeztetés és a levél kiküldése 
megtörtént a szokott módon. Kaptunk egy levelet, melyet most felolvasok.  
 

A Magyar Posta Zrt. levele a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Gyarmati András polgármester: Kérem a testületet, hogy ezt a levelet vegyük tudomásul, 
így fogadjuk el. Bevett szokás, hogy tájékoztató jelleggel megjelennek az üléseken a 
különböző szolgáltatást nyújtók, mint például a rendőrség, a falugazdász. A postától ezt a 
levelet kaptuk, sajnálom.  
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Trembeczky Károly képviselő: Hosszú éveken keresztül a posta telefonfülke és az épület 
között volt a kerékpártároló. Most ez a helyzet megváltozott. A kerékpártároló 4-6 méterrel 
elkerült onnan és a postás kisasszony autója van látótávolságban az ablakból. Ezt a 
kerékpártárolót vissza kellene helyezni a helyére.  
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Nyilván megvan a hivatalos miértje annak, hogy ilyen 
megkeresésre a posta miért nem nyújt tájékoztatást. Ha egy megyei, városi szolgáltató 
képviselőjének nem esik nehezére megjelenni az ülésünkön, ezt elvártam volna a helyi posta 
képviselőjétől is.  
 
Gyarmati András polgármester: Köszönöm a hozzászólásokat, kérem, hogy a Magyar 
Posta Zrt. levelét vegyük tudomásul.  
 
Megállapítom, hogy érdemi döntés nem született, mivel a képviselő-testület 2 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazattal szavazott, így a posta által megküldött levelet nem szavazta 
meg.  

 
5. napirendi pont 

Petőfi utca lakó-pihenő övezetté nyilvánítása 
 
Gyarmati András polgármester: Következő napirendi pontunk a Petőfi utca lakó-pihenő 
övezetté nyilvánítása tárgyában. Hivatalvezető úr tájékoztatása érdekében elmondanám, hogy 
erről az utcáról van szó. Trembeczky képviselő társam sok év óta mondja a megnövekedett 
forgalom által megjelenő problémát ebben az utcában. Nem született eddig olyan megoldás, 
ami ezt a problémát megoldaná. Ez különösen érvényes volt akkor, amikor a településünkön 
keresztül zúdult ránk az a 800-900 kamion, ez most is előfordul. Beszélgettem az itt lakókkal. 
Ők 80-90-es kamionforgalmat becsülnek napjainkban. A Makói Rendőrkapitányságon Dr. 
Neparáczki László közlekedési osztályvezetőtől tanácsot kértem az ügy megoldása érdekében. 
Azt a javaslatot tette, hogy a Petőfi utcát alakítsuk lakó-pihenő övezetté. Ezt Európában 
minden sofőr tiszteletben tartja, reméljük, hogy a problémát ez megoldja. Nekem ennél jobb 
ötletem már nincs. Behajtani tilos táblát nem tehetünk ki az utca mindkét oldalára. A lakó-
pihenő övezetté nyilvánítást szolgáló tábla kihelyezése körülbelül 60.000,-Ft. Ezt be kell 
jelenteni a közlekedési hatósághoz, a rendőrséghez, és ha ők is igent mondanak, akkor lehet a 
táblákat kihelyezni.  
 
Trembeczky Károly képviselő: Elfogadom ezt a javaslatot, meg kell próbálni.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
66/2016. (V. 23.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Petőfi utca lakó-pihenő övezetté nyilvánítása  

 
H a t á r o z a t 

 
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylak, 
Petőfi utca lakó- pihenő övezetté nyilvánítását határozza el, mely a 
Nemzeti Közlekedési hatóság hozzájárulását követően történhet meg. 
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A lakó- pihenő övezet kezdete és vége KRESZ táblák beszerelésének 
költségét az önkormányzata 2016. évi költségvetésében az egyéb dologi 
kiadások terhére biztosítja.  
 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a döntésnek megfelelő intézkedéseket tegye meg és 
a döntésről a Makói Rendőrkapitányságot tájékoztassa. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő benyújtásra: azonnal, értelem szerint 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1.) Gyarmati András polgármester 
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
3.) Makói Rendőrkapitányság 
4.) Botás Nikolett építésügyi előadó 
5.) Víghné Ménesi Zsuzsanna pénzügyi főelőadó 
6.) Irattár 

 
 

6. napirendi pont 
Előterjesztések 
 
6.1. Belső ellenőrzés 
 
Gyarmati András polgármester: Az előterjesztések következnek. Az első a belső ellenőrzés 
tárgyában. Akkor lenne tétje a dolognak, ha minket ellenőrzött volna a belső ellenőrzési 
szervezet az előző évben. Erre sem a nemzetiségi önkormányzatnál, sem nálunk nem került 
sor. Ez egy formalitás. Kérem, hogy amennyiben nincs kérdés, szavazzuk meg az 
előterjesztést.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
67/2016. (V. 23.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: 2015. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés 
elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a belsőellenőrzés 
2015. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint az éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentést megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
Felelős: értesítésre: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül:  
- Gyarmati András polgármester 
- Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő 
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- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Makói Kistérség Többcélú Társulása 
- Irattár 
 
 

6.2. Tájékoztató a belterületi útfelújításokról  
 
Gyarmati András polgármester: Következő előterjesztésünk a belterületi útfelújításáról 
szóló tájékoztató. A költségvetés elfogadásakor Nagylak Önkormányzata 10 millió forintot 
határozott meg útfelújításra. A belső Rózsa soron az úttest kiegyenlítés megtörtént. Sok 
ajánlattevő közül meghívtam a Makadám Kft.-t, aki ezzel foglalkozik. A többivel 
összehasonlítva, egy igen jó ajánlatot kaptunk. A Rózsa sor felújítása a kis sportpályától a 
Maros utca becsatlakozásáig 5.700.000,-Ft-nál egy kicsivel többe kerülne. Úgy gondoltam, 
hogy egy második találkozót is megér a dolog. Igyekeztem felmérni, hogy hol vannak olyan 
útszakaszok, ahol szükség van még felújításokra. A kisköz, ami a Maros utcát és a 4451-es 
főutat köti össze, annak az aszfaltozása nem történt még meg. Kértem rá egy árajánlatot. 
Szükséges lenne még egy beavatkozás az iskola bejárónál is, a Maros utcától a Vízmű 
bejáratáig, illetve az Orgona utca déli végére is kértem egy ajánlatot. Ez a felmérés bruttó 
összege 3.039.000,-Ft. Ha mindent összeadunk, akkor 8.751.824,-Ft. Az iskola bejáró és az 
Orgona utca déli vége az martaszfaltos, emulziós technikával készül, ami összegyógyul majd. 
A nagyobb útfelület az meleg aszfaltos lesz. Erre ugyan el van különítve a 10 millió forint, de 
úgy gondolom, hogy kötelességem volt tájékoztatni a testületet ezekről a dolgokról. Van-e 
esetleg valakinek hozzászólása? 
 
Trembeczky Károly képviselő: A Maros utca és a kisköz viszonylatában a járda, mint olyan, 
az kerüljön bele az úttestbe egyöntetűen. A kerékpárosok így is úgy is ott járnak. A széleit 
kössük össze. A másik gondolat, hogy az ott lévő Petőfi utca helyrajzi szám szélétől van egy 
úttest szélességű közterületünk. Onnantól viszont az úttestig az magánterület. Annak a 
tulajdoni viszonyát azt rendeznünk kellene, akár szolgalmi joggal, akár más móddal.  
 
Gyarmati András polgármester: Megkérdezem jegyző asszonyt, hogy milyen veszélyt lát 
ebben.  
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A Földhivatalnál a tulajdonosváltásnak meg kell 
történjen. Ennek utána kell járni.  
 
Gyarmati András polgármester: Egy fontos információ még nem hangzott el. A TOP-ban 
megjelentek az útfelújítási lehetőségek. Szeretném, ha ezt a pályázati lehetőséget a testület 
támogatná. Ebben az esetben lehet, hogy az erre elkülönített 10 millió forintunk megmaradna. 
Van egy másik lehetőség is. A nem konszolidált települések javára kétévente nyílik meg a 
lehetőség. Mi 2014-ben részesültünk, 2015-ben nem, 2016-ban ismételt esélyesek lennék 
megnyerni a 10 millió forintot. Szeretném, ha először pályáznánk, megnézzük, hogy mi lesz 
annak az eredménye. Ha nem sikerül, akkor megpróbáljuk a konszolidált települések javára 
kiírt lehetőséget, és ha az sem sikerül, akkor saját forrásból fedezzük. Mindenképpen 
megcsináljuk, csak nem mindegy, hogy milyen forrásból. Erről majd rendkívüli ülésen az 
előkészítést követően fogunk döntést hozni, most csak tájékoztatásként mondtam el. 
 
6.3. A Dózsa György Művelődési Ház felújításához kiegészítő költségek biztosítása 
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Gyarmati András polgármester: Az utolsó szóbeli előterjesztés következik, mégpedig a 
Dózsa György Művelődési Ház felújításához kiegészítő költségek biztosítása tárgyában. A 
felújított Művelődési Házba úgy gondolom, hogy nem illik visszatenni az 50 éves 
függönyöket, ezért kértem árajánlatokat. Felmérték az egészet, és mindent egybevéve 
1.155.004,-Ft-os ajánlatot kaptunk. Felmerült, hogy a falunapi dekorációhoz is szükség van 
némi anyagi hozzájárulásra, ezért én azt kérem a testülettől, hogy saját forrásunkból 
1.200.000,-Ft-ot ezen célra biztosítsunk. Kérem, hogy amennyiben nincs több kérdés, 
szavazzunk.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
68/2016. (V. 23.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Dózsa György Művelődési Ház felújításához kiegészítő költségek biztosítása 
 

H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Dózsa György Művelődési Ház felújításához kiegészítő költségek biztosítására 
(színházi függönyök és falunapi dekoráció) 1.200.000,- Ft-ot, azaz Egymillió-
kettőszáz forintot biztosít a 2016. évi költségvetésében fejlesztési kiadások 
terhére. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a következő költségvetés módosításakor jelen 
határozatot vezesse át az önkormányzat költségvetésén. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: értelemszerűen 
 
Határozatról értesítést kap:    

- Gyarmati András polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő 

 
7. Napirendi pont 

Egyebek 
 
Gyarmati András polgármester: Egyebek napirendi pont következik. Kérem a képviselő-
testület tagjait, hogy amennyiben kérdésük, javaslatuk van, azt most tegyék meg.  
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Az út és a járda között van-e lehetőség a gyomirtózásra?  
 
Gyarmati András polgármester: Van lehetőség.  
 
Trembeczky Károly képviselő: Azt javaslom, hogy a külső, part felőli oldalon csak egy csík 
kerüljön gyomirtózásra.  
 
Gyarmati András polgármester: Csak azon a területen van erre szükség, vagy a faluban 
máshol is?  
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Szerintem érdemes lenne máshol is.  
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Gyarmati András polgármester: Hasznos dolog, csak attól tartok, hogy akik gondosan ápolt 
füvet nyírnak az utcában, nehogy problémát okozzunk nekik.  
 
Trembeczky Károly képviselő: A kultúrház építési munkálataihoz önköltségi áron 
hozzájárultam. A cserepek munkaterületen történő szétrakása, rakodógéppel, hogy ne kelljen 
a munkásoknak az épület elejétől talicskával hordani a cserepet körülbelül 4 és fél órás 
munkát vett igénybe. Jó szívvel és szívesen járultam hozzá. Van egy észrevételem a 
munkákkal kapcsolatban. A főbejárat előtti szakaszon történik most az anyag keverése. Ezt a 
járdaszakaszt néhány éve újítottuk fel. Amikor a munkákat befejezik mindenképpen fel kell 
hogy újítsák az összetört járdaszakaszt. 
 
Gyarmati András polgármester: Rendben, köszönöm a hozzászólásokat. Megkérdezem 
kíván-e még valaki szólni egyebek között. Mivel nem, a testületi ülés nyílt részét 15 óra 15 
perckor bezárom, zárt üléssel folytatjuk tovább a munkát. 
 

k.m.f.t. 
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