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Iktató szám: 2-30/2016.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. JÚNIUS 27-ÉN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
NAPIREND

1.

Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Gyarmati András polgármester

2.

Tájékoztató a Falugazdász 2015.évi tevékenységéről
Előadó: Gyarmati András polgármester

3. Előterjesztések
3.1. DAREH feladat ellátási szerződés megkötése
3.2. A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2015. évi szolgáltatásáról szóló
szakmai tájékoztató
3.3. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.15.)
önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről hatályon kívül helyezése
3.4. Csongrád Megyei településtisztasági Nonprofit Zrt. szerződés módosítása
3.5. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
4.

Egyebek

5.

Zárt ülés
- Lakáskiutalásról hozott határozat módosítása
- Lakáskérelem
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HATÁROZATOK

80/2016.(VI.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

81/2016.(VI.27.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadása

82/2016.(VI.27.) képviselő-testületi határozat

Polgármesteri tájékoztató elfogadása

83/2016.(VI.27.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a Falugazdász 2015. évi
tevékenységéről

84/2016.(VI.27.) képviselő-testületi határozat

A Somogyi Károly Városi és Megyei
Könyvtár 2015. évi szolgáltatásáról
szóló szakmai tájékoztató

85/2016.(VI.27.) képviselő-testületi határozat

DAREH feladat
megkötése

ellátási

szerződés

86/2016.(VI.27.) képviselő-testületi határozat

Csongrád Megyei településtisztasági
Nonprofit Zrt. szerződés módosítása

87/2016.(VI.27.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése
című
pályázattal
kapcsolatos 77/2016. (VI. 01.) számú
határozat visszavonása.

88/2016.(VI.27.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése TOP 3.2.1. számú
felhívásra pályázat benyújtása
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RENDELETEK
7/2016.(VI.27.)

8/2016.(VI.27.)

Nagylak Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 21/2011.(XII.15.) önkormányzati
rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről hatályon kívül
helyezése
A pénzben és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 5/2015.(II.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV
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.
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Runákné Gulácsi Krisztina képviselő
Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Dr. Égető Gábor Járási Hivatalvezető,
Palánkainé Sebők Zsuzsanna könyvtárigazgató, Nagy Csaba falugazdász, Vighné Ménesi
Zsuzsanna főkönyvi könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Vighné Ménesi
Zsuzsanna főkönyvi könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető, Nagy
Csaba Falugazdász.
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:
80/2016. (VI. 27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. június 27-én 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 mai ülés napirendjére a meghívóban
kiadottak szerint. Annyival egészítem ki, hogy a nyílt ülést követően tartunk zárt ülést is,
melynek előterjesztését kiosztottuk. Ez a településért kitüntetés adományozásáról szól.
Napirendi javaslat
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Gyarmati András polgármester
2.

Tájékoztató a Falugazdász 2015.évi tevékenységéről
Előadó: Gyarmati András polgármester

3. Előterjesztések
3.1. A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2015. évi szolgáltatásáról szóló
szakmai tájékoztató
3.2. DAREH feladat ellátási szerződés megkötése
3.3. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.15.)
önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről hatályon kívül helyezése
3.4. Csongrád Megyei településtisztasági Nonprofit Zrt. szerződés módosítása
3.5. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
4.

Egyebek

Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatban.
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
81/2016. (VI. 27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 27.-i soros,
nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Gyarmati András polgármester
2. Tájékoztató a Falugazdász 2015.évi tevékenységéről
Előadó: Gyarmati András polgármester
3. Előterjesztések
3.1. A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2015. évi szolgáltatásáról
szóló szakmai tájékoztató
3.2. DAREH feladat ellátási szerződés megkötése
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3.3. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
21/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről hatályon kívül helyezése
3.4. Csongrád Megyei településtisztasági Nonprofit Zrt. szerződés módosítása
3.5. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
5/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Egyebek
Felelős: Gyarmati András polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont
Polgármesteri tájékoztató
Gyarmati András polgármester: Az első napirendi pont a polgármesteri tájékoztató.
Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése.
Kolozsvári Rozália képviselő: Május 19 csütörtök, volt-e szó róla, hogy milyen képzéseket
akarnak indítani? Június 13. történt-e valamilyen ígéret az ivóvíz javítása ügyében. A várható
határidőről lehet-e tudni?
Gyarmati András polgármester: Egyéb kérdés?
Locskai Zoltán alpolgármester: A június 13. nagyon sarkalatos dolog, megmondom
őszintén, hogy ezt követően már félve nyitnám meg a csapot, ha mégis jönne ez az apátfalvi
víz. Ha utána olvasunk az UV fénnyel történő kezelés következményeiről, egyáltalán nem
kapunk megnyugtató információkat.
Trembeczky Károly képviselő: Május 23-án csütörtökön, Makón voltam a Tisza-Maros
Vízgazdálkodási Társaság éves közgyűlésén. Nagyon hasznos és nagyon fontos tanácskozás
zajlott az állami tulajdonú illetve magántulajdonú területeken lévő belvíz elvezető
csatornákban történő víz visszatartás tárgyköréről. Egyre jellemzőbb az aszályosodás, ezért
nem az a cél, hogy elengedjük a tavaszi belvizeket, hanem hogy maradjon minél több a talaj
vízháztartásában. Kellemes tanácskozás volt.
Gyarmati András polgármester: Köszönöm szépen. Annyi kiegészítést tennék, hogy
képviselő urat én kértem fel, hogy legyen jelen, mivel a gazdáknak a meghatalmazásából
küldött volt. Arra kértem, hogy amennyiben lesz Nagylakot érintő információ, azt ossza meg
velünk.
A foglalkoztatási paktummal kapcsolatosan el kell mondanom, hogy az oktatás érzékelte azt a
problémát, hogy továbbra is olyan szakembereket képeznek, ami különösképpen a
középiskolai képzésre vonatkozik. Nagyon sok olyan szakma létesült az elmúlt 15-20 évben,
amelyeknek nincs meg a szakember háttere. Bekövetkezett sajnos, hogy jó ipari szakmunkás
jelenleg nincs a piacon. Miközben ha a fiatalok hajlandóak lennének ez irányba elmozdulni.
Lehet, hogy többet keresnének, mint diplomával. Az iparkamara feltérképezi jelenleg
(Csongrád megyében elsősorban) azokat a területeket, amelyeken szakember hiány
mutatkozik. Ezt megpróbálják az oktatással összehangolni és ezt követően a Csongrád
Megyei Közgyűlés az önkormányzatokkal együttműködve javasolja melyek, azok a szakmák,
amelyeket a törvényhozás számára javaslatként beterjesztenek. Mi polgármesterek kicsit
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feleslegesnek éreztük magunkat, mert többnyire inkább az ipar és a mezőgazdaság, valamint
az oktatás volt jelen ezen a többoldalú tanácskozáson. De aztán felfogtuk mi is, hogy minket
igazából azért hívtak, hogy legjobban ismerve a helyi problémákat, igényeket, szükségleteket,
azt próbáljuk tolmácsolni. Rendszeresen hívni fognak minket ezekre a tanácskozásokra.
Az IMJP-vel kapcsolatban az a tapasztalatom, hogy hónapról-hónapra mindig határidő
hosszabbításra hivatkoznak. Azon háborodtam fel, amikor a projekt menedzsment szájából
elhangzott, hogy a jelenlegi helyzet, kezdi veszélyeztetni a projekt megvalósulását.
Amennyiben ez így van, az Európai Unió visszavonja a forrást. Ezt nyílván nem engedheti
meg egyetlen kormány sem, tehát biztos vagyok benne, hogy ebbe valami megoldás születni
fog. Újabb két hónapot kaptak, mint utolsó határidőt a projekt befejezésére. Hivatalosan a
projekt lezárult december 31-én. Olyan mintákra van szükség, amelyek megfelelnek az
ÁNTSZ vagy a NÉBIH méréseinek. Eddig sajnos nem sikerült 3 vagy 4 egymás után követő
negatív mintát venni. A rákötést követően nem fog azonnal kristály tiszta víz jönni a csapból.
Locskai Zoltán alpolgármester: Ez a projekt igazából lezárult?
Gyarmati András polgármester: Igen le. Hivatalosan 2015. december 31-én zárult le.
Hivatalosan az utolsó 2 hónapot kapták a negatív minták előállítására.
Locskai Zoltán alpolgármester: Minden esetre szeretném elmondani, hogy ez az UV fényes
megoldás szerintem nem megnyugtató. Azt gondolom, hogy ez már egy hosszan elnyúló
történet, időszerű lenne, hogy Nagylakon is megjelenjen ennek a cég a képviselője, és
tájékoztatná a testületet a jelenlegi helyzetről.
Gyarmati András polgármester: Nem gondolom, hogy ennek lenne értelme. Megpróbálom
meghívni, de túl sok eredményt ne várjon ettől a testület.
Locskai Zoltán alpolgármester: A kérdéseinket fel tudjuk tenni, amire választ kell adnia.
Gyarmati András polgármester: Rendben szeptemberi ülésre hívjuk meg, amennyiben
addig nem lesz negatív minta. Próbáljuk elérni a projekt menedzsmentet is.
Kolozsvári Rozália képviselő: Ez nyugtató lenne számunkra.
Gyarmati András polgármester: ATEV-vel kapcsolatosan. A ’90-es években alapítottak
egy céget, melyhez több szervezet is csatlakozott, mint például mezőgazdasági vállalkozók,
ipari vállalkozók. A többcélú társulás is csatlakozott. Mezőgazdasági termékek, termények
mérésével, laboratóriumi vizsgálatával és nagyon sok minden olyannal foglalkozott, ami
hatékony, hasznos és jövedelmező volt 2014-ig. Ebben a Makói Többcélú Társulás, 550 ezer
forintos törzstőkével volt jelen. Az ATEV az államot képviselve, mint legnagyobb részvényes
ebben az ügyben, egy ajánlatot tett a kis részvényeseknek, hogy kivásárolná a részüket, de
nem fogalmazott meg összeget. Sajnos nem túl sok esély van arra, hogy ebből bármit látni
lehet. Talán 20% vagyon formájában fellelhető lenne, de erre szintén kicsi az esély. A
többcélú társulás felhatalmazta a polgármester asszonyt Makón, hogy folytassa le ezeket a
tárgyalásokat június 30-ig. Röviden erről szól a történet. A következő társulás alkalmával
kapunk erről értesítést, hogy ezeken a tárgyalások hogyan végződtek. Ezt nem akartam ilyen
bőven leírni. Kielégítő volt a válasz, amit kaptatok?
Kolozsvári Rozália képviselő: Igen.
Locskai Zoltán alpolgármester: Rendben.
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Gyarmati András polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a
polgármesteri tájékoztatót, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
82/2016. (VI. 27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató elfogadása
Határozat
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
Tájékoztató Nagy Csaba Falugazdász 2015. évi tevékenységéről
Gyarmati András polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Nagy Csaba Falugazdászt.
Megküldte az írásos anyagot, de neki az a gyakorlata, hogy egy kis szóbeli kiegészítést is tesz
mellé.
Nagy Csaba faugazdász: Mindenkit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök. Én nem
szeretem igazán a táblázatokat, meg a százalékos megfogalmazásokat. Az a lényeg, ha bejön
az ügyfél, elégedetten távozzon. Nekem ez a fő célom. 1994. óta csinálom ezt a szakmát.
Ennyi bevezető után, tulajdonképpen én úgy gondolom a lényeget leírtam. Alapvetően a
tevékenység az évek óta ugyan az. A tevékenység módja viszont minden évben változik. Az
őstermelői igazolványok ügyében most először úgy döntött a kamara, hogy 2016-tól
kezdődően plasztik kártyát bocsájt ki őstermelői igazolványként. Ezeknek a gyártását a múlt
héten kezdték el. Amíg a kártya elkészül a gazdák, ideiglenes őstermelői igazolványt kapnak.
A többi ugyan az maradt, kiválthatták egy évre, két évre vagy több évre. Én nagyon remélem,
hogy július 31-ig minden gazdálkodó megkapja az igazolványát. 600-700 körüli azoknak az
igazolványnak a száma, amelyet regisztráltam. A terület alapú támogatás a legegyszerűbb
ügyintézés volt korábban. A 2015-ös év kifizetése körül káosz van. A mai nap volt, hogy
felhívtam az MBH-t, hogy több ügyfél még nem kapta meg támogatást. A válasz az volt, hogy
június 30. a kifizetési határidő. Az idén a terület alapú támogatásoknál alapvetően nem
változott a benyújtás feltétele, viszont ellenőrzik az egymásra fedés ügyét. Kamarai
bevallások kapcsán azt mondták, hogy sokkal egyszerűbb lesz az egész, de a rendszer nem
működik megfelelően. Összességében, ha nem lesz különösebb gond, gondolok itt jégesőre,
akkor a termés jó lesz. Megkezdődtek az árpaaratások is. Egyedül a búzánál lehet gond, ahol a
vihar miatt elfeküdt a búza, a gabona minősége rosszabb lehet. Ha a kukoricára még 1-2
alkalommal, esik az eső, akkor ott is jó lehet a termés. A gazdák talán egy jó erős közepes
évet zárhatnak. Állattenyésztésről túl sokat nem beszélnék, mert nem igazán foglalkoznak a
gazdák ezzel a tevékenységgel. Ennyit szerettem volna kiegészítésképpen elmondani.
Szeretném megköszönni azt a rengeteg segítséget, amit az itt dolgozóktól és a testülettől is
kaptam.
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Gyarmati András polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Nyilvánvalóan lehetnek
gondjaik a gazdáknak az ügyintézésekkel, de egy dologgal kapcsolatban megnyugtatom a
testületet, hogy Nagy Csaba személyében negatív vélemény soha nem jött az önkormányzat
felé. Ő úgy állt ehhez a munkához, hogy mindenki megelégedéssel távozott tőle. Ha egy
nagyon picit hozzá tudott tenni ez a település, hogy családtagnak érezhette magát, ennek
nagyon örülök. Úgy gondolom, hogy a település és a testület közötti kapcsolat nagyon
rendben volt. Remélem, hogy a gazdák is így gondolják Nagy Csaba személyét illetően. Vane valakinek kérdése?
Locskai Zoltán alpolgármester: Éreztem, azt a hozzáállást, ami arra irányítja, hogy szeretné
ezt jobban csinálni, azonban a körülmények nem feltétlen engedik. Jó egészséget kívánok a
nyugdíjas évekhez.
Nagy Csaba falugazdász: Nagyon szépen köszönöm.
Trembeczky Károly képviselő: Meleg szavakkal köszönöm meg azt a munkát, amit az
elmúlt években tett a településen működő gazdákért. Csak dicsérő szavakkal tudok
elköszönni, jó egészséget és szép nyugdíjas életet kívánok.
Kolozsvári Rozália képviselő: Én is boldog és hosszú nyugdíjas éveket kívánok.
Nagy Csaba falugazdász: Nagyon szépen köszönöm.
Gyarmati András polgármester: Köszönjük szépen a megjelenést. Szeretném, ha a
képviselő testület határozatban köszönné meg a falugazdász munkáját, melyről a felettese is
minél hamarabb értesüljön. Kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
83/2016. (VI. 27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztató a Falugazdász 2015. évi tevékenységéről
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Falugazdász
tevékenységéről szóló 2015. évi tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.
Egyúttal köszönetét fejezi ki a lakosságnak nyújtott eddigi tevékenységért és
segítésért.
Határidő: azonnal
Felelős értesítésre: Nyergesné Kovács Erzsébet
A határozatról értesül:
- Gyarmati András polgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Mavracic Beáta NAK Csongrád Megyei Fő falugazdász
- Nagy Csaba falugazdász
3. Előterjesztések
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3.1. A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2015. évi szolgáltatásáról szóló
szakmai tájékoztató
Gyarmati András polgármester: Igazából a bizottsági ülésen már elhangzott, hogy a
Somogyi Könyvtárral az együttműködésünk úgy gondolom harmonikusnak nevezhető és
eredményesnek. Közös erőfeszítésünk volt az, hogy a könyvtár helyiség megújuljon. Úgy
gondolom, hogy Nagylak kis település, (550 lélekszámú kis település) ahol a könyvtár
kulturált körülményt biztosít azok számára, akik ezt használni akarják, szeretnék. Az a
tapasztalat, hogy az ifjúsági klubba a legkisebbeket elkísérő szülők szívesen töltik itt az
idejüket. Nem feltétlen a könyvtári nyitvatartási időről beszélek, hanem számomra öröm, ha
elkísérik a legkisebbeket, akkor a szülőknek megfelelő környezetet tudunk biztosítani
egyrészt ahhoz, hogy olvasgassanak másrészt, hogy beszélgessenek, és az idejüket töltsék ott.
Úgy gondolom, hogy eredményes az a normatív támogatási rendszer, amelyik az utóbbi
időben megvalósult. A mozgó könyvtárban résztvevő települések lehívhatják az állami
normatívát melynek 15%-át a mindenkori technikai eszközfejlesztésre kell fordítani, az összes
többi pedig a könyvtár állományának fejlesztését szolgálja. Hagy mondjam el a bizottság
tagjainak, jelenlévőknek, hogy az elmúlt évben egy fényképezőgép megvásárlására került sor,
ami egy nagyon picit volt több mint a 15%-os részarány. Most választhatnak majd, a hozzá
értők, hogy a község egy komolyabb projektort és vetítővásznat, vagy pedig egy laptopot
szeretne. A Somogyi Könyvtár méltányolta és értékelte a testületnek azt törekvését, hogy ez
az épületegyüttes gyönyörűen megújult, a beszámolóban is szerepel, ami számomra nagyon
megtisztelő volt, hogy Magyarország összes megyei könyvtárigazgatója és ezzel a KSZR-rel
foglalkozó munkatársai a településünkön rendezték a szakmai konferenciájukat márciusban.
Nagy megelégedéssel és örömmel, jóérzéssel hagyták el a településünket. Büszke voltam
magunkra. Az elhangzott kérdésekre majd kérek választ, hogy egyebekben tudjam
tájékoztatni a testület tagjait. Egyéb hozzáfűzni valóm nincs, javasolom elfogadásra.
Trembeczky Károly képviselő: A szociális bizottság a beszámolót megtárgyalta és javasolja
elfogadásra.
Kolozsvári Rozália képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy mi volt az a három
rendezvény, ami a beszámolóban említésre került.
Gyarmati András polgármester: Az egyik a Mini színház előadása, egy ismeretterjesztő
előadás, a harmadikat nem tudom. Jó lett volna, ha Kovácsné Jani Gyöngyi jelen van, mert
rögtön tudott volna erre válaszolni. Egyéb észrevétel? Kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
84/2016. (VI. 27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2015. évi szolgáltatásáról szóló
szakmai tájékoztató elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Somogyi Károly
Városi és Megyei Könyvtár szolgáltatásáról szóló 2015. évi szakmai
tájékoztatóját megtárgyalta és elfogadja.
Határidő: azonnal
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Felelős értesítésre: Nyergesné Kovács Erzsébet
A határozatról értesül:
- Gyarmati András polgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 6720 Szeged, Dóm tér 1-4.
- Irattár
3.2. DAREH feladat ellátási szerződés megkötése
Gyarmati András polgármester: Felgyorsultak az események, a DAREH bázis, mint
közbeszereztető cég hirdeti meg a közbeszerzést, ehhez szükséges, hogy az állami koordináló
szervezet megadja a jogosítványokat október 1-jéig a mostani közszolgáltatóknak, meg fogja
pályáztatni, és aki megfelel a minősítésnek, az fogja elvégezni a szolgáltatást. A mi
közszolgáltatónk a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Zrt. Felvetődött az a
kérdés, hogy mi fog történni abban az esetben, ha hosszú távra szól a szolgáltatóval kötött
szerződés? Amikor a koordináló szervezet október 1. napjával kimondja, hogy a
közszolgáltató a feltételeknek nem felel meg, nincs jogosítványa, gyakorlatilag abban a
pillanatban megszűnik az érvényben lévő szerződés. Arról szól, hogy szándékát fejezi ki a
testület a feladat-ellátási szerződés megkötéséről. Ezen a héten lesz a taggyűlés, amelyen azért
nem tudok részt venni, mert ugyanazon a napon lesz az elkerülő úttal kapcsolatosan ismételt
egyeztetésre van szükség a HRK-nál. Ki tud-e segíteni a képviselők közül valaki,
alpolgármester úr?
Locskai Zoltán alpolgármester: Hamarabb kaptam volna felkérést, de megérdeklődöm, és
holnap választ adok. Orosházán lesz? Hány órakor?
Gyarmati András polgármester: 10,00 órakor és Orosházán a szokott helyen.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A taggyűlésről beszél polgármester úr? Mert a Jusztin
Balázzsal folytatott beszélgetés során az derült ki, hogy Battonyára kell menni egyeztető
tárgyalásra. Ezen fog részt venni a magyarcsanádi alpolgármester asszony.
Gyarmati András polgármester: Kérem a testületi ülés után nézzünk utána, hol lesz
megtartva az egyeztető tárgyalás. Lezárhatom a vitát. Igen, akkor szavazzunk, hogy a testület
felhatalmaz, hogy a megállapodást írjam alá.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
85/2016. (VI.27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: DAREH Társulással történő szerződés megkötése tárgyában
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a határozat mellékletét
képező tartalommal önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása
tárgyában feladatellátási szerződést kíván kötni a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulással (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.)
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyarmati András polgármester
A határozatról értesül:
- Gyarmati András polgármester
- Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
3.3 Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.15.)
önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről hatályon kívül helyezése
Gyarmati András polgármester: A feladatellátás a katasztrófavédelem hatáskörébe került
át, ezzel a helyi rendeletünk gyakorlatilag hatályát veszti. Van-e kérdés? Nincs, akkor
szavazzunk.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016. (VI. 23.)
önkormányzati rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 21/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
3.4. Csongrád Megyei településtisztasági Nonprofit Zrt. szerződés módosítása
Gyarmati András polgármester: A szervezet azt szerette volna, hogy október 1. napja után
még egy hónappal is legyen szerződése, de mivel felhatalmazott a testület arra, hogy a
DAREH –vel a megállapodási szerződést aláírjam, így amikor az életbe lép, azzal a nappal a
településtisztasági kft.-vel a szerződés megszűnik. A jogszabály egyébként sem engedi, hogy
több szolgáltatóval legyen élő szerződés. Van-e észrevétel?
Kolozsvári Rozália képviselő: A szerződésben olvastam, hogy a papír, műanyag,
fémhulladék szelektív gyűjtést biztosítja kétheti gyakorisággal. Zsákot nem ad, de nem is
szállítja kétheti gyakorisággal.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Mi megkaptuk a módosítási javaslatot, abban így van
benne, ezért kell módosítani. Ez július 1-jétől lép életbe.
Gyarmati András polgármester: Egyéb kérdés? Nincs, akkor kérem a képviselőket,
kézfeltartással jelezzék a szerződés módosítás elfogadását?
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:

86/2016. (VI.27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási
szerződés módosítása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csongrád Megyei
Településtisztasági Nonprofit Kft-vel fennáll, a települési szilárd hulladék
gyűjtésére, ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés
módosítását 2016. július 1. napjával a határozat melléklete szerinti tartalommal
módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás
aláírására.
Felelős: Gyarmai András polgármester
Határidő aláírásra: 2016. június 30.
Határozatról értesítést kapnak:
1. Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 6728 Szeged,
Városgazda sor 1.
2. Gyarmati András polgármester
3. Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
4. Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő
3.5. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyarmati András polgármester: A szociális bizottság megtárgyalta. Az élethelyzethez kell
igazítani, egyfajta bővebb mérlegelési lehetőséget biztosít a bizottságnak. Fölmerült annak a
gondolata, hogy polgármesteri hatáskörbe kerüljön, aminek a gondolatát elvetettem. A
bizottság a módosítással - a d) pont törlésével -, elfogadásra javasolja. Van-e kérdés,
vélemény? Nincs, akkor kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016. (VI. 23.)
önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
5/2015.(II.24.) számú rendelet módosításáról
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(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
4. Egyebek
Gyarmati András polgármester: Egyetlen dologról szeretném a testületet tájékoztatni. A
múltkor döntöttünk arról, hogy beadjuk a községháza felújításáról szóló energetikai
pályázatot. A szakemberekből kikényszerítettünk egy bekerülési összeget a lakások
nyílászárójának cseréjére vonatkozó önerővel kapcsolatosan, ami 4 millió forint volt. Ma
kaptunk egy e-mailt, hogy 7 millió forintban állna meg. Ez alapján a tetőszerkezet
megerősítése fér bele, a tetőhéjazat cseréje semmiképp. Jegyző asszonnyal azon
gondolkoztunk, hogyan oldjuk meg, hogy megálljon a történet. Azt javasolom, hogy a 4
millió forint helyett 7 millió forinttal kalkuláljon a testület.
Trembeczky Károly képviselő: Első körben csak a héjazat cseréről volt szó. Miért nem
maradhat ez. Gondolom, azóta nem mentek tönkre a szarufák.
Gyarmati András polgármester: A szakemberek felmérték a tetőt, és azt mondják, hogy ezt
a cserepet elbírja a szarufa, de nem bírja el a napelemes kivitelt. Kérem, szavazzunk először
arról, hogy a korábbi határozatunkat visszavonjuk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
87/2016. (VI.27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázattal
kapcsolatos 77/2016. (VI. 01.) számú határozat visszavonása.
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2016. (VI. 01.) számú
határozatát visszavonja.
Felelős: polgármester,
Határidő: azonnal, értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
1.Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Tisza Lajos
körút 2-4.
2. Gyarmati András polgármester helyben
3. Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző helyben
4. Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő helyben
Gyarmati András polgármester: Szavazzunk a 7 millió forintról.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
88/2016. (VI.27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP 3.2.1. számú felhívásra
pályázat benyújtása
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Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
benyújtja pályázatát a Magyarország Kormánya által közzétett TOP-3.2.1-15
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra az alábbi
tartalommal:
- A projekt címe: „Nagylak Község Polgármesteri Hivatalának energetikai

korszerűsítése”
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 6933 Nagylak, Petőfi u. 14.
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Nagylak belterület 15 hrsz
- A felhívás száma: TOP-3.2.1-15 kódszámú, „Önkormányzati épületek

energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázati felhívás
- A projekt összes költsége: 38.565.236,- Ft, azaz Harmincnyolcmillióötszázhatvanötezer-kettőszázharminchat forint.
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költség: 32.173.988,- Ft, azaz
Harminckettőmillió-egyszázhetvenháromezer-kilencszáznyolcvannyolc forint.
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő: 6.391.248,- Ft, azaz

Hatmillió-háromszázkilencvenegyezer-kettőszáznegyvennyolc forint.
- A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összeg: 32.173.988,- Ft,
azaz
Harminckettőmillió-egyszázhetvenháromezer-kilencszáznyolcvannyolc
forint.
- Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázatban foglalt,
szükséges önerőt 6.391.248,- Ft, azaz Hatmillió-háromszázkilencvenegyezerkettőszáznegyvennyolc forint a 2017. évi költségvetésében a fejlesztési kiadások

terhére biztosítja.
Határozatról értesítést kapnak:
1.Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Tisza Lajos
körút 2-4.
2.Gyarmati András polgármester
3.Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
4.Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő
Gyarmati András polgármester: Ennyit szerettem volna. Van-e valakinek egyebekben
mondandója?
Locskai Zoltán alpolgármester: A falunappal kapcsolatosan szeretnék pár gondolatot
megosztani a testülettel. Az erősember verseny keretében szeretném, ha személyautót
húznának el a versenyzők. A kivitelezésben kérnék segítséget. A versenyben nagylaki
magyarcsanádi, illetve román csapatok vesznek részt. A pénteki focimérkőzésen Nagylaknak
3, Magyarcsanádnak 1 csapata vesz részt. Sajnos a vámosokat és a határőröket ki kellett
hagyni, mert nem tudják biztosra mondani a részvételüket.
Gyarmati András polgármester: Két héttel a falunap előtt szeretném kérni, hogy a szervező
stáb üljön össze, beszélje ki, hogy kinek mi lesz a feladata, hogy minden zökkenőmentes
legyen.
Trembeczky Károly képviselő: Szeretném jelezni, hogy a részemről igényelt fűvágáskor 2
fő jelent meg reggel 8.10-kor és 9.10-kor be is fejezték a munkát, elmentek. Számlázáskor 4
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ezer forintot kellett fizetnem, amit irreálisnak tartok. Úgy gondolom, ha ilyen tarifák vannak
másokkal szemben is, ez nem jó fényt vet az önkormányzatra.
A művelődési háztól származó vasanyag, hogyan került Jakab János helyi lakoshoz?
A mozgáskorlátozottak ügyében még mindig nincsenek meg a feltételek. Szerencsém volt,
hogy a szakember ott volt, kénytelen voltam erőteljesebb fellépést tanúsítani.
Gyarmati András polgármester: Egyéb hozzászólás, vélemény? Nincs, akkor a következő
válaszokat adom. A közmunkások bérével kapcsolatosan megállapodtunk abban, hogy 1.000,Ft óra/fő. A tarifa a bérük, és a technikai eszközök karbantartását tartalmazza.
Vighné Ménesi Zsuzsanna: A számlázáshoz én azt az információt kaptam, hogy két fő, két
órát dolgozott, ami 4.000,-Ft.
Trembeczky Károly képviselő: Ebben az esetben helytálló, de az időtartam nem két óra volt.
Gyarmati András polgármester: Nincs probléma, vissza kell fizetni. A fémhulladékkal
kapcsolatosan a kivitelező megkérdezte, hogy van-e valaki helyben, aki fémhulladékot gyűjt,
mert ő nem szívesen költene erre, hogy elvitesse. Ennek kapcsán Jakab Jánossal helyszíni
bejárást tartottunk, és megbeszéltük mi az, amit elszállíthat.
Trembeczky Károly képviselő: Rendben. Még egy gondolatom van, hogy a Balatán tanya
bejárójánál található egy gáz csonkcsap, ami útban van a futballmérkőzésre látogató
gépkocsiknak. Beszéltem már Lehoczki úrral az ügyben, de a mai napig nem oldódott meg.
Kérem polgármester urat, utasítsa, hogy kerítse el figyelemfelhívó jelzéssel a csonkot, nehogy
baleset történjen belőle.
Gyarmati András polgármester: Rendben, köszönöm a hozzászólásokat. A testületi ülés
nyílt részét 16 órakor bezárom, zárt üléssel folytatjuk tovább a munkát.
k.m.f.t.
Gyarmati András
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

Kolozsvári Rozália
jkv. hitelesítő

Locskai Zoltán
jkv. hitelesítő
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