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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 19-én
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 bejelentette: Runákné Gulácsi Krisztina képviselő.
Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Dr. Égető Gábor járási hivatalvezető, Dr.
Erdősy Margaréta háziorvos, Dr. Bittó Csaba háziorvos, Borsos Andrea asszisztens, Kardos
Márta védőnő, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető, Nagy Dóra adóügyi ügyintéző,
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző,
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Dr. Égető Gábor járási
hivatalvezető, Dr. Erdősy Margaréta háziorvos, Dr. Bittó Csaba háziorvos, Borsos Andrea
asszisztens, Kardos Márta védőnő, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető, Nagy Dóra
adóügyi ügyintéző, Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő, Tóth Józsefné szociális
ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Lakosság részéről megjelent: 2 fő
Gyarmati András polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, jegyző asszonyt meghívott vendégeinket és a hivatal munkatársait.
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 4 fő megjelent, - Runákné Gulácsi Krisztina a
hónap utolsó hétfőjére intézte a szabad napját, hogy jelen tudjon lenni az ülésen, de jegyző
asszony kérte a népszavazás miatt a testületi ülés mai napi megtartását. Kriszti tehát
munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen, igazoltan van távol az ülés
határozatképes, azt megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kolozsvári Rozáliát és Trembeczky Károlyt javasolom
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 Trembeczky Károly legyen, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
100/2016. (IX.19.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
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Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 19-én
tartott soros, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Kolozsvári Rozália és
Trembeczky Károly képviselőket megválasztotta.
Felelős: Gyarmati András polgármester
Határidő: azonnal
Gyarmati András polgármester: A napirendekkel kapcsolatban a bizottsági üléseken
változás történt, mert a háziorvosi körzetek kijelölésével kapcsolatos előterjesztést le kell
venni. Ennek oka, hogy nem érkezett meg az állásfoglalás az országos szervtől.
Kérem a testületet, ezt a napirendet vegye le a tárgyalandók közül.
Napirendi javaslat
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Gyarmati András polgármester
2. Tájékoztató az egészségügyi ellátás helyzetéről
Előadó: Gyarmati András polgármester
3. Tájékoztató a védőnői ellátás helyzetéről
Előadó: Gyarmati András polgármester
4. Előterjesztések
4.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
4.2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2017-es
fordulójához csatlakozási szándéknyilatkozat
4.3. Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására
Megállapodás módosítása
4.4. Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása
4.5. Az elévült adótételek törlése
4.6. A Fehérgyarmat járásban jégkárt elszenvedett családok megsegítése
4.7. Az óvodai feladat-ellátás – nagylaki tagintézmény – 2015. évi fenntartásának
pénzügyi elszámolása

Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatban.
Gyarmati András polgármester: Nincs. Kérem a képviselő-testületet, hogy a 4.7 háziorvosi
körzetek előterjesztés levételével a napirend elfogadását, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
101/2016. (IX.19.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
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Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 19-i
soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1.

Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Gyarmati András polgármester

2.

Tájékoztató az egészségügyi ellátás helyzetéről
Előadó: Gyarmati András polgármester

3.

Tájékoztató a védőnői ellátás helyzetéről
Előadó: Gyarmati András polgármester

4.
4.1.

Előterjesztések
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2017-es
fordulójához csatlakozási szándéknyilatkozat
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására
Megállapodás módosítása
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása
Az elévült adótételek törlése
A Fehérgyarmat járásban jégkárt elszenvedett családok megsegítése
Az óvodai feladat-ellátás – nagylaki tagintézmény – 2015. évi fenntartásának
pénzügyi elszámolása

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Felelős: Gyarmati András polgármester
Határidő: azonnal
1. sz. n a p i r e n d: Polgármesteri tájékoztató
Gyarmati András polgármester: Meghívott vendégeink napirendjének megvitatása előtt a
polgármesteri tájékoztatót mindig megtárgyaljuk. Van-e kérdés, észrevétel az írásban kiadott
tájékoztatóval kapcsolatban? Kérem a képviselőket, hogy a megszokott módon a dátumra
hivatkozzanak.
Locskai Zoltán alpolgármester: Július 23 és augusztus 8. Az elkerülő út megépülésének
elhúzódásának okáról, és a csanádpalotai társulásban történt törvénysértésről szeretnék
hallani.
Trembeczky Károly képviselő: Szeretném kérni az elkerülő úttal kapcsolatos térképvázlatot
közszemlére tenni, hogy ismerkedjenek meg a település lakói a témával, hátha elindít
valamiféle véleményt, ami a testület elé kerülhet.
Gyarmati András polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel? Nincs, akkor válaszolnék.
Elkerülő út ügye. Amikor Lázár János miniszter úrral utcafórumot tartottunk a Rózsa soron,
illetve a 2014-es választást követően, de az önkormányzati választást megelőzően egy nagy
érdeklődésre számító sajtótájékoztatót tartottunk a libanyakban, akkor valóban 2017. merült
föl első körben a megvalósításra. Azonban leírtam, hányszor voltunk egyeztetésen. Nem
győzőm hangsúlyozom, hogy a polgármester ilyen volumenű kérdésekben mindig legyen
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jelen. Az első egyeztetés alkalmával az elénk tett vázrajzban azt láttam, hogy az elkerülő
útnak a nyomvonala közelebb van húzva a lakott területhez, mint az élővíz csatornához,
elképedtem. A jelenlévőknek fogalma sem volt arról, hogy milyen megegyezés történt itt
helyben az üggyel kapcsolatosan. Ettől kezdve számtalan levél és telefonos egyeztetés
következményeként lett a nyomvonal módosítva és véglegesítve. Az építkezés a rengeteg
egyeztetés miatt, a kivitelezési eljárás miatt, és a nem várt migráns események miatt
elhúzódik, nem lehet tudni mennyi időre. Amikor miniszter úrral legutóbb találkoztam
fölvetettem neki a 2017-es időpontot, amire a válasz 2018. augusztus 31. volt. Ez valamikor
tavaly ősszel volt. Tehát már akkor látták, hogy ez a megvalósítás a váratlan körülmények
miatt csúszni fog. Az engedélyezési folyamatba került a történet, ahogy a tájékoztatóban is
leírtam, várhatóan jövő tavasszal kezdik meg a csanádpalotai csomóponttól az út
megerősítésével és szélesítésével a munkálatokat, jövő őszre érkeznek a sorompóhoz, és
onnantól kezdve folytatódik az új út építése. Ezért mondják 2018-ra a befejezés időpontját. A
mi érdekünk, az, hogy minél messzebb menjen az elkerülő a településtől, hogy megépüljön a
zajvédfal, hogy a belvíz kérdést megoldják, ezeket én minden alkalommal elmondtam, és
figyelembe is vették. Ezzel kapcsolatosan alkut kellett kötnöm egy átemelő szivattyú
működtetésére, aminek a költségeit az önkormányzatnak kell fedeznie. Az elkerülő útról
ennyit.
A másik a csanádpalotai társulás. Többször említettem már, hogy viták vannak a társuláson
belül az elszámolás tekintetében. Csanádpalota polgármestere megelégelte a súrlódást a társult
településekkel és úgy döntött, kilép ebből. Igen ám, de ez nem ilyen egyszerű. Hiszen van egy
alapító okirat, társulási megállapodás, minek következtében ez nem így működik, hogy
gondolok egyet és egyik pillanatról a másikra kilépek. Legalább fél évvel előtte meg kell
hozni a döntést, hogy a következő év januárjától lehetőség legyen a kilépésre. Júliusi
dátummal a csanádpalotai testület hozott egy döntést, hogy kilép a társulásból. Azért azt is
tudni kell, hogy Csanádpalota a társulás gesztora. Ezt a terhet egyik településre sem lehet
ráruházni. Ezen az ülésen hívtuk fel a kollegánk figyelmét a törvényesség betartására, hogy
nem lehet 8 települést kész tények elé állítani. Tudomásul vette, és kijelentette, akkor még egy
évig Csanádpalota lesz a gesztor önkormányzat. Mi ebbe belenyugodtunk, aztán majd lesz
valahogy. Kielégítő volt a válasz?
Locskai Zoltán alpolgármester: Igen. Az elkerülő út magyarcsanádi szakaszáról lehet-e
tudni valamit? Elképzelhető, hogy erre jegyző asszony tud válaszolni.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Erről semmit nem tudok.
Gyarmati András polgármester: Azt tudom mondani, amit a kollégáimtól hallottam, mert
ők kezdeményezték, hogy mennyivel jobb lenne, ha a királyhegyesi csomóponttól Apátfalva
és Magyarcsanád elkerülésével az állatitatónál történő kivezetéssel terelné a forgalmat. Ezzel
kapcsolatosan a kollégáim egyeztettek miniszter úrral, aki nem zárkózott el attól, hogy ez az
út is megépüljön. Innentől már csak a médiákra utalok. Ehhez hatástanulmányra,
költségtanulmányra van szükség, és ha ez indokolt, nem lesz akadálya az út megépülésének.
A magyarcsanádi lakossági fórumon szinte kész tényként jelentette be, de az óta, csend van.
Nem tudom Trembeczky képviselő társam ennél konkrétabbat hallott-e az ügyben, mert akkor
kérem, tegye meg a tájékoztatást. Én ennyit tudok az ügyről most.
Trembeczky Károly képviselő: Ugyan olyan hosszúságú a két elkerülő, de a magyarcsanádi
szakaszon nem kell földterületeket kisajátítani.
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Gyarmati András polgármester: Egy fontos tényt elfelejtettem elmondani. Nem lesz
szükség a három sáv megépítésére, mert egybehangzó vélemény alapján a körforgalom a
sorompó mögött fog megépülni, és a TIR sáv kezdeténél újabb körforgalom kialakításával
tudják rávezetni a forgalmat. Kérdezem így kielégítő a válasz? Köszönöm szépen.
Kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzon a polgármesteri tájékoztató elfogadásáról.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
102/2016. (IX.19.) 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. sz. n a p i r e n d: Tájékoztató az egészségügyi ellátás helyzetéről
Gyarmati András polgármester: A 2. napirend az egészségügyi ellátás helyzetéről szól
tájékoztató, ennek kapcsán köszöntöm Borsos Andrea asszisztensnőnket, aki először van jelen
testületi ülésen. Tájékoztatom, hogy az együttes bizottsági ülésen már sok minden elhangzott,
így most gyorsabban halad a véleménynyilvánítás. Ott már elmondtam, hogy a tájékoztatót
javasolom elfogadásra. Engem két terület érdekelt, a korosztály alakulása és a prevenció. Folyamatos
fejlődés figyelhető meg a helyben történő szűrések során, hiszen egyre többen vesznek részt ezeken a
lakosság részéről. Kezdetben fontos volt számomra, hogy helyben működjön fiókgyógyszertár, ennek
folytatásának tekintem a fejlődést és az egyre nagyobb érdeklődést. Mindig az volt a célom, hogy a
lehető legkevesebbet kelljen utazniuk a falubelieknek. Ennek szorgalmazását és támogatását várom a
képviselőtársaimtól a továbbiakban is. A feltételek biztosításában mindent megtett az önkormányzat.
A tájékoztató alapján úgy összegeztem, hogy az orvosi ellátás technikai feltételek biztosítottak az
önkormányzat részéről. A két orvos ellátja a feladatát, ha szükséges a helyettesítést is megoldják. Úgy
gondolom, hogy egy XXI. századi rendelőben biztosítjuk az egészségügyi ellátást. Beszéltem a
szűrővizsgálatok helyben történő megszervezéséről. Új dolgot az elmondottakhoz hozzáfűzni nem

tudok, kiegyensúlyozott az egészségügyi ellátás. Szeretném, ha a jövőben is ilyen
látogatottságúak lennének az egészségmegőrzés és a megelőzés érdekében szervezett
szűrővizsgálatok. Remélem, asszisztensünk jól érzi itt magát, és továbbra is látogassa a
betegeket, mert szüksége van a lakosságnak Önre. A vitát megnyitom, van-e kérdés,
hozzászólás?
Gyarmati András polgármester: Megállapítom, hogy nincs. Kérem, szavazzunk. Aki a
tájékoztatóval egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:
103/2016. (IX.19.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztató az egészségügyi ellátás helyzetéről
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Határozat
Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete az egészségügyi ellátás
helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.
Egyúttal a képviselő-testület köszönetét fejezi ki Dr. Erdősy Margaréta és Dr.
Bittó Csaba háziorvosoknak a lakosság érdekében végzett munkájukért.
Határidő: tájékoztatásra azonnal
Felelős: Gyarmati András polgármester
Kapják:
Dr. Erdősy Margaréta háziorvos
Dr. Bittó Csaba háziorvos
Gyarmati András polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3. sz. n a p i r e n d: Tájékoztató a védőnői ellátás helyzetéről
Gyarmati András polgármester: Védőnői tájékoztató van előttünk következő napirendként.
Köszöntöm Kardos Márta védőnőnket, aki már nem először van jelen az ülésünkön.
Sajnálom, hogy Önnek kevesebb dolga van itt, mint egy nagyobb településen. A feladatot
megbízási szerződés alapján látja el. Továbbra is legyen ilyen lelkes, és érezze magát itthon.
A pénzügyi és szociális bizottság a tájékoztatót megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Kérdés, észrevétel van-e? Nincs, kérem a testület tagjait, a védőnői tájékoztató elfogadásáról
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot alkotta:
104/2016. (IX.19.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztató az egészségügyi ellátás helyzetéről
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete a védőnői szolgáltatás
helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.
Egyúttal a képviselő-testület köszönetét fejezi ki Kardos Márta védőnőnek a
lakosság érdekében végzett munkájáért.
Határidő: tájékoztatásra azonnal
Felelős: Gyarmati András polgármester
Kapják:
Kardos Márta védőnő
Gyarmati András polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Gyarmati András polgármester: Köszönöm vendégeinknek a megjelenést, természetesen,
ha idejük engedi, nyilvános ülés révén maradhatnak.
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4. sz. n a p i r e n d: Előterjesztések
4.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatás igénylése

Gyarmati András polgármester: A következő napirendet nem tárgyalta a bizottság, a
Belügyminisztérium ismét kiírta a szociális tüzelőanyag támogatásáról szóló pályázatát. Nem
volt még rá alkalom, hogy ne pályáztunk volna. Az elmúlt évben a szociális kiadásokra jutó
állam által finanszírozott keretünk 3,9 millió forint volt. Eben az évben a költségvetésünk
tervezésekor láthatta a testület, hogy kevesebb, mint egyharmadára csappant meg, ezért a
testület úgy döntött, hogy ezt keretet megemeli és kiegészíti 4 millió forintra. Ebbe az
összegbe be lett tervezve a szociális célú tűzifa támogatás pályázatának önereje és a szállítási
költsége is. Évről-évre emelkedő tendenciát mutat a szociális tűzifa mennyisége, amit
támogatásként kapunk. Arra bíztatom a testületet, hogy most is nyújtsuk be a pályázatunkat,
és amennyiben pozitív elbírálásban részesül, akkor biztosítsuk a szociális bizottságnak azt a
lehetőséget, hogy az igények és a szociális helyzet alapján odaítélhesse. Kérdés, hozzászólás
van-e?
Trembeczky Károly képviselő: A rendeletben szereplő 250-350%-ot kérem Zsuzsikát,
számszerűsítse.
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: A tavalyi módosított összeg van benne.
Tóth Józsefné szociális ügyintéző: A 250% 71.250,-Ft, a 300% 85.500,-Ft.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A rendelet- tervezetben 350% van.
Trembeczky Károly képviselő: Több tonna mennyiségről van szó, amit nem fognak tudni
egy fuvarral kiszállítani. Javasolnám, hogy az egyik kocsiról ide a hivatalba, a másik kocsiról
az óvoda udvarba legyen lerakva a tűzifa. A szállítást kontakt alapján lehetne egyeztetni.
Gyarmati András polgármester: Elfogadom és támogatom.
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Mondom a pontos számokat. A 250%
71.250,-Ft, a 350% pedig 99.750,-Ft.
Gyarmati András polgármester: 99.750,-Ft?
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Ez lehet, hogy sok. Úgy emlékszem, mintha
300% lett volna a jövedelemhatár. Akkor ezt csökkenteni kellene 300%-ra, ami 85.500,-Ft.
Trembeczky Károly képviselő: Én is a módosítást javasolom.
Gyarmati András polgármester: Akkor vélemény?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: És ez így jó a 300%?
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Igen, 300% a jó, nem pedig 350%.
Gyarmati András polgármester: Térjünk már vissza a tavalyi döntésünkre, mert ez nyilván
nem véletlen volt így.
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Trembeczky Károly képviselő: A tavalyi döntésünkre nem emlékszem, hogy 300, vagy
350% volt-e. Úgy gondolom, hogy aki egyedül élő és 99.000,-Ft nyugdíjjal rendelkezik,
annak a tüzelő beszerzése nem teher.
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Én mondtam jegyző asszonynak, hogy 350,
de 300% a helyes.
Trembeczky Károly képviselő: Örülök, hogy ezt kibeszéltük.
Gyarmati András polgármester: Javítsuk a rendeletben a 350%-ot 300%-ra. Valóban
soknak tűnt a 100 e forint. Így rendben van jegyző asszony és képviselőtársaim?
Megállapítom, hogy igen és kérem a testület tagjait, hogy a rendelettervezet elfogadását a
módosítással figyelembe véve kézfeltartással jelezzék.
A szavazást követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (IX.21.)
önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatásáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
4.2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2017-es fordulójához
csatlakozási szándéknyilatkozat

Gyarmati András polgármester: A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és
egyhangúlag javasolják a testületnek elfogadásra. Van-e ettől eltérő vélemény? Nincs.
Kérem, akkor szavazzuk meg.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellen szavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Bocsánat. Az előző napirendnél kell még egy döntést
hoznia a testületnek.
Gyarmati András polgármester: Igen két határozatot kell elfogadnunk.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nem, volt egy határozat és egy rendelettervezet is.
Gyarmati András polgármester: Igen a melléklet elfogadásáról, meg a csatlakozásról.
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Polgármester úr, a szociális célú tűzifa
pályázatnál van egy határozat, ami az önerőről szól és van a rendelet-tervezet.
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Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A rendeletet már elfogadtuk, de az önerőről szóló
határozatot is el kell fogadnia a testületnek.
Gyarmati András polgármester: Akkor vissza kell térnünk az előző napirendhez?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Igen.
Gyarmati András polgármester: A jegyzőkönyv számára mondom, hogy visszatértünk a
szociális célú tűzifapályázat benyújtásához szükséges önerő biztosításáról szóló határozat
elfogadásához. Kérem a testületet, ennek elfogadását kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot alkotta:
105/2016. (IX.19.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
és a hozzá kapcsolódó önrész biztosítása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2016.
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény I. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása alapján benyújtja igényét az Önkormányzat által igényelhető 104 m3 szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra és vállalja az igényelt mennyiség
utáni 1.000 Ft/erdei m3 + áfa mértékű, az összesen 132.080,- Ft, azaz
Egyszázharminckettőezer-nyolcvan forint önrész biztosítását.
A Képviselő-testület a fenti összegű önrész fedezetét 2016. évi
költségvetésében a rendkívüli települési támogatás kiadási előirányzat terhére
biztosítja.
Felelős: Gyarmati András polgármester
Határidő: azonnal
Határozatról étesítést kap:
Magyar Államkincstár Csongrád megyei Igazgatósága
Gyarmati András polgármester
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő
Gyarmati András polgármester: Akkor a Bursa Hungarica-ra ismételten visszatérve.
Minden évben javasolom, hogy csatlakozzunk a pályázathoz, mert nem tudhatjuk előre lesz-e
érdeklődő, vagy sem. A csatlakozás semmilyen kötelezettséget nem hárít a testületre. Most is
javasolom a csatlakozási szándék kinyilvánítását és az „A” és „B” típusú pályázat kiírását, mind a
bizottságoknak, mind majd a testületnek is. Az előző évben két fiatal élt a lehetőséggel, a
támogatásunkat is elnyerték. Reméljük a továbbiakban is benyújtják a pályázatot.

Két határozatot kell elfogadni, az egyik a csatlakozási szándékról szól, a mási a pályázat
feltételeit tartalmazó melléklet elfogadásáról. Miután nem volt további kiegészítés és
hozzászólás, kérem a testületet, hogy az 1. számú határozati javaslat elfogadását
kézfeltartással jelezze.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellen szavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
106/2016. (IX.19.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Képviselő-testület BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj rendszer 2017-os csatlakozási szándéka
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni
kíván, a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a
felsőoktatásban tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához.
A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának
Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázat kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az
Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglaltaknak megfelelően jár
el. Ennek megfelelően vállalja, hogy az ott meghatározott tartalommal 2016.
október 4. napjáig kiírja a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati ösztöndíjpályázat „A” és „B”változatát.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az „A”
típusú pályázatok fedezetéhez szükséges összeget az önkormányzat 2016. évi
költségvetésében az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat terhére biztosítja,
míg a „B” típusú pályázatok esetében a fedezetet a 2017. évi költségvetésében
tervezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület
nevében a csatlakozási nyilatkozatot valamint az on-line adatbázis
használatáról szóló nyilatkozatot tegye meg.
Határidő: 2016. október 3.
a továbbiakban folyamatos
Felelős: Gyarmati András polgármester
A határozatról értesítést kap:
1./ Gyarmati András polgármester
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3./ Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő
Gyarmati András polgármester: Kérem a testületet, hogy az 2. számú határozati
javaslatként a szabályzat elfogadását kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellen szavazat
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
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107/2016. (IX.19.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer szabályzata
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéshez
csatolt melléklet szerint jóváhagyja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi szabályzatát.
Felelős: Gyarmati András polgármester
Határidő: értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
1./ Gyarmati András polgármester
2./ Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3./ Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő
4.3. Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására
Megállapodás módosítása
Gyarmati András polgármester: Jegyző asszony a bizottsági ülésen kiegészítette, én egy
rövid kiegészítést tettem hozzá, hogy az alap megállapodás semmiben sem változott. A
bizottságok megtárgyalták és egyhangúlag javasolják a testületnek elfogadásra. Van-e kérdés
ezzel kapcsolatban?
Nincs, akkor szavazzuk meg a napirendet.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
108/2016. (IX.19.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására
Megállapodás módosítása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására kötött, a 121/2014. (XII.
05.) határozattal elfogadott, Megállapodás módosítását az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
4.4. Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata hatályon
kívül helyezése és új szabályzat elfogadása
13

14

Gyarmati András polgármester: Ebből következik az SZMSZ módosítás. A bizottságok
megtárgyalták és egyhangúlag javasolják a testületnek elfogadásra. Van-e újabb kérdés ezzel
kapcsolatban?
Nincs, kérem, a testületet a napirend elfogadását kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
109/2016. (IX.19.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi Közös
Önkormányzati Hivatal az 47/2016. (IV. 04.) határozattal elfogadott Szervezeti
és Működési Szabályzatát hatályon kívül helyezi és az új szabályzatot az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
4.5. Elévült adótételek törlése
Gyarmati András polgármester: A Bizottsági ülés tagjai részletesen kibeszélték a
napirendet. Véleménycsere megtörtént, jövőre nézve vannak törekvések. Ezzel szemben, vagy
e mellett van-e még észrevétele a testületnek?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzuk meg a napirendet, kérem, a testületet kézfeltartással
szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
110/2016. (IX.19.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Elévült adótételek törlése
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 164. § (6) bekezdése alapján a 2005-2011 közötti
időszakban keletkezett 7.049.379.-Ft összegű adóhátralék és pótlék tartozás
törlését rendeli el a végrehajtáshoz való jog elévülése miatt.
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4.6. Fehérgyarmat járásban jégkárt elszenvedett családok megsegítése
Gyarmati András polgármester: Bizottsági üléseken felmerült, hogy az összeg
nagyságrendje, amely határozatban nem került feltüntetésre, de az én javaslatommal szemben,
bár én is azonosulni tudok a bizottságok javaslatával, Nagylak Község Képviselő-testülete
100 e forint segítséget nyújt az ott jégkárt szenvedett családok megsegítésére. Van-e új
információ, eddig el nem hangzott információ?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzuk meg a napirendet, kérem, a testületet kézfeltartással
szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
111/2016. (IX.19.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: a Fehérgyarmati járásban jégkárt elszenvedett családok megsegítése
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a Felső-Tisza
Vidéki Többcélú Társulás kezdeményezéséhez és anyagi segítséget nyújt a
Fehérgyarmati Járásban jégkárt elszenvedett családok lakóhelyeinek
helyreállításához.
A támogatás mértéke 100.000- Ft, azaz Egyszázezer forint, melyet az
önkormányzat a 2016. évi költségvetésében a működési célú pénzeszköz átadás
helyi önkormányzatok és intézményeik részére előirányzat terhére biztosít.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatási összeg
átutalásáról a 11744027 – 15445492 – 1001000 számú számlára gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyarmati András polgármester
Határozatról értesítést kap:
- Dr. Péter Csaba, Felső-Tisza Vidéki Többcélú Társulás elnöke
- Gyarmati András polgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő
4.7. Az óvodai feladat-ellátás - nagylaki tagintézmény - 2015. évi fenntartásának
pénzügyi elszámolása
Gyarmati András polgármester: A bizottsági üléseken elmondtam, hogy Apátfalva elnyerte
a pályázatot, ezért 508 e forint végelszámolásra kerül sor, amelyet a testület döntése után el
fogunk utalni. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a testületnek. Van-e újabb
információ, észrevétel a napirenddel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, kérem, a testületet kézfeltartással szavazzon.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, az alábbi határozatot hozza:
112/2016. (IX.19.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az óvodai feladat-ellátás - nagylaki tagintézmény - 2015. évi fenntartásának
pénzügyi elszámolása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Apátfalva Község Önkormányzatával óvodai nevelési feladat-ellátásra kötött
szerződés alapján a Nagylaki Tagintézmény megszűnése miatt készített 2015.
évi pénzügyi elszámolást, melyet a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogad.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elszámolásból
eredő 508.000 Ft, azaz: Ötszáznyolcezer forint összeg átutalásáról a 2015. évi
működési célú pénzmaradvány terhére gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyarmati András polgármester
A határozatról értesítést kap:
1.) Szekeres Ferenc polgármester
2.) Gyarmati András polgármester
3.) dr. Szénási Hanna jegyző
4.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
5.) Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő
5. Egyebek
Gyarmati András polgármester: Egyebek következnek. Nekem egyetlen egy dologról
szeretnék tájékoztatást adni. Elkészült a művelődési ház felújítása és ennek nyomán a testület
segítségével és támogatásával megkaptam a lehetőséget arra, hogy az óriásgombolyag
szakmatörténeti múzeumot megcsinálhassam. Nagyon nagy médiaérdeklődés kísérte a
kiállítást. Sokfelől tudósítottak. Büszkeségként mondom az M1 TV még a négy idegen nyelvű
programajánlójába is betette, kínai, orosz, angol és német nyelven is ismertették. Azért
vezettem fel így, hogy még egyszer megköszönjem a testület támogatását. Úgy tartom
korrektnek, hogy én kértem a testület támogatását egy meghatározott összegre, ami 3 millió
forint elkülönített összeg volt. A végösszeg 984.700,-Ft lett. Köszönöm a támogatást, nem
öncélú volt a dolog, a településnek szerettem volna egy olyan emléket állítani, amely nem
csak a szakmának, hanem annak a több száz munkásnak, is emléket állít, akik itt élték le az
életüket és dolgoztak ezekkel az eszközökkel. Ennyit szerettem volna, átadóm a szót
képviselő társaimnak.
Locskai Zoltán alpolgármester: Egy dolgot szeretnél fölvetni. A Verba Elisabeta megkért,
hogy képviselői mandátuma idején fölajánlott a helyi óvodának kb. 20 db kisszéket. Arra kért,
hogy tolmácsoljam, mivel az óvoda nem működik, ne legyen ez az enyészeté, ezért adjuk át a
magyarcsanádi óvodának, mivel oda jár jelenleg 6 óvodásunk, de hétfőtől már 7 gyermek.
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Gyarmati András polgármester: Köszönöm. Azt nem tudom, hogy hány db-t adott és mikor
adta, de tudom, hogy szép fenyőszékek voltak. Úgy tudom, mikor megtörtént a vagyonleltár
felvétele, a kisszékek nem kerültek át Apátfalvára.
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Nem. Falunapon is használtuk.
Gyarmati András polgármester: Alpolgármester úr! A magam részéről természetesnek
tartom, hogy adományként adta, az önkormányzat leltárából ki kell venni, és át lehet adni a
magyarcsanádi óvodának. Jegyző asszonyt kérdezem, így megoldható-e?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Megoldható.
Gyarmati András polgármester: Támogatom.
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Ezzel kapcsolatosan Baranyai óvó néni
jelezte felém, amennyiben lehetséges, ő szeretne emlékbe egy db széket elkérni, neki érzelmi
kötődést jelent. Kérem, alpolgármester urat kérdezze meg erről az adományozót.
Locskai Zoltán alpolgármester: Azt gondolom, hogy ez megoldható.
Gyarmati András polgármester: Képviselőtársaim hasonlóan gondolkodnak?
Megállapítom, hogy igen, és kérem, alpolgármester urat továbbítsa az információt.
Trembeczky Károly képviselő: Több dologban szeretnék javaslatot, illetve kérdést feltenni.
Már korábban jeleztem az óvodában lévő vizesblokk kialakítására miért lenne célszerű
figyelmet fordítani. A közfoglalkoztatottak munkavezetője azzal a javaslattal állt elő, hogy a
munkásoknak gyülekezőhelye lehetne az épület, nem beszélve az ott lebonyolításra kerülő
rendezvényekről. Amennyiben férfi-női mosdó kialakításra kerülne, nem kellene az orvosi
rendelő épületének mosdó részét igénybe venni.
A közlekedéssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a Fő utunkon áthaladó forgalom
még mindig jelentős, a sebességkorlátozást nem tartják be. Szeretném kérni az útburkolati
jelek felfestését.
A Petőfi utca lakó-pihenő övezet jelző tábla nem váltotta be a hozzáfűződő reményeket, a
forgalom nem csökkent. Szeretném ezt majd újra tárgyalni, mert tarthatatlan az állapot.
A Balatán tanyán lévő gáz csonk nincs levédve, amit már korábban kértem.
A Művelődési Háznál a parketta tisztán tartása ne vizes ruhával történjen, mert akkor
hamarosan tönkre fog menni, kérem, vigyázzunk erre.
Balatán tanya tetőjavítás. Többen jelezték a beázást. Az volt a válasz, hogy nem lehet ilyen
típusú cserepeket beszerezni.
Gyarmati András polgármester: Meg fogom adni erre a választ, lépjen tovább a képviselő
úr.
Trembeczky Károly képviselő: Ablakcsere a gyári lakásnál. Ígértük, hogy megcsináljuk.
Szeretném, ha ennek a megoldást megbeszélnénk.
Kolozsvári Rozália képviselő: Ki ígérte meg?
Trembeczky Károly képviselő: Polgármester úr.
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Gyarmati András polgármester: Én nem ígértem a gyáriaknak ablakot.
Trembeczky Károly képviselő: Az első lakásszemle alkalmával tavaly, és erről itt az ülésen
fényképek alapján referáltunk, hogy mit láttunk. Abban maradtunk, ha elvonulnak a kultúrház
építői, akkor majd fölméretjük, és meg lesz csináltatva.
Gyarmati András polgármester: Azt nem mondtam, hogy megcsináltatjuk. Azt mondtam,
hogy fölméretjük és eldönti a testület, hogy akarja, vagy nem akarja.
Trembeczky Károly képviselő: Akkor javasolom, hogy legyen ez a jövő évi költségvetés
része.
Gyarmati András polgármester: Azt szeretném, hogy maradjon pénz, mert szükség van a
tartalékra jövőre is, azt követően is. Mérjük fel, és a testület eldönti, hogy mit szeretne, de azt,
hogy kicseréljük, én ilyet soha nem mondtam, most sem mondom. Erről majd váltsunk még
szót.
Trembeczky Károly képviselő: A kisbusszal kapcsolatban szeretnék észrevételt tolmácsolni.
Napközben a sofőr háza előtt állt egész nyáron, és a szélvédőn át sütötte a nap. Az állagát, a
kárpitot károsítja.
A következőkben a népszavazással kapcsolatosan szeretnék nagyon fontos dolgot megvitatni.
Országunk olyan veszélybe van a migránsok által, hogy ennek hatására a népszavazáson a
kormány mindenkinek a közreműködését kéri. A választóknak, a civil szervezeteknek, az
önkormányzatoknak. A testület korábban nyilatkozott arról, hogy támogatja a kormánynak a
véleményét, hogy ne érje az országunkat burkolt támadás. Azt gondolom, hogy az itt élőket
testületi felhívással is buzdítani kell arra, hogy menjenek el szavazni. Másik lehetséges
megoldásnak tartom a közmeghallgatás, vagy falugyűlés összehívását. Fontos, hogy milyen
hangsúllyal áll ehhez a kérdéshez a képviselő testület. Ebben kérném a segítséget. Ezeket a
gondolatokat nem pusztán a politikai hovatartozás hozza belőlem, hanem a saját
meggyőződésem. Köszönöm.
Gyarmati András polgármester: Menjünk végig a képviselő úr által felvetetteken. Óvodai
vizesblokkal kapcsolatosan bejártuk a KÖMI-nek az igazgatójával, ragaszkodom az
átalakításhoz, mert e feltétel nélkül, nem lehet kiadni. Amennyiben a szándéknyilatkozat meg
van a KÖMI részéről, akkor érdemes egy felmérés után lehet elkezdeni számolni, a beruházás
tekintetében. Útburkolati jelek festése, kérem, munkatársamat írja fel. Balatán tanyán lévő
gázcsonkot megnézzük. Művelődési ház parketta tisztán tartását megbeszéljük. Tetőcserép
ügyében meg van a megoldás, bár többször kértem, de senkitől nem kaptam segítséget hozzá,
sikerült szerezni 2000 db cserepet, amiből 1800 db maga a tetőcserép és 200 db a
szegőcserép. Ablakokról elmondtam a véleményemet, fel kell hívni a Bende Zoltánt, hogy
jöjjön ki és mérje föl és a következő testületi ülésre tájékoztató jelleggel be lehet hozni. Majd
eldönti a testület, hogy akár a jövőre nézve mit kezd ezzel a kérdéssel. Biztos vagyok benne,
hogy 1,5-2 millió forint alatt nem lesz meg. Kisbusz parkolást jelezzük. Végül a népszavazás.
Amikor megkerestek azzal, hogy támogassam, azonosuljak azzal a kérdéssel, hogy az
országot ne rohanják le az idegenek. Rádióadásban voltam, ahol erről beszélgetettünk. Ha
valaki ezt visszahallgatja, akkor tudni fogja, hogy nekem mi az álláspontom ebben az ügyben.
A kerítés építésügyében is megválaszoltam az én, és a nagylakiak hangját elmondtam, hogy
nem rettegésről van szó, de nagyon tartanak az emberek attól, ha áthelyeződik a migráns
áradat útvonala, akkor mi lesz itt. Nem gondolom, hogy a testületnek erről határozatot kellene
hoznia. Elég, ha megbeszéljük, elég, ha mindenki teszi a dolgát ez ügyben. Beszéltem
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Székkutas polgármesterével és Lázár János miniszter úr titkárnőjével, hogy segítsek a jövő
hétre egy utcafórumot összehívni. Ők megszerkesztik a meghívót, átküldik elektronikusan, mi
kinyomtatjuk, és ki is visszük. Ott leszek házigazdaként az utca fórumon. Megtörtént a
beszélgetés, nyilatkoztam a négyes újságnak, ami majd most fog megjelenni. Ezeket tudom
elmondani, tehát nekem nem nehéz ezzel azonosulni. Én is féltem az országot, a családomat, a
gyerekeimet és az unokámat. Képviselő társam, örömmel azonosulok a gondolattal, de nem
gondolom, hogy a testületnek ebben testületként kell valamit is tennie. Érzi itt mindenki, hogy
nagy a baj.
Trembeczky Károly képviselő: Köszönöm szépen.
Gyarmati András polgármester: Szeretném, ha két képviselőtársam is elmondaná kéthárom mondatban, mit gondolnak az elmondottakról.
Locskai Zoltán alpolgármester: Szerintem sem vagyunk hivatottak arra, hogy határozat
formájában tegyük. Egyfajta állásfoglalást ezzel kapcsolatban már kinyilvánítottunk, ennél
többet nem gondolom, hogy kellene tennünk.
Kolozsvári Rozália képviselő: Szintén úgy gondolom, hogy mint képviselők arra igen, hogy
elmegyünk a fórumra, beszélgetünk és támogatjuk a kormány ez irányú törekvéseit, de nem
gondolom, hogy hírlevél, közmeghallgatás, vagy falugyűlés összehívása szükséges lenne.
Locskai Zoltán alpolgármester: Az útburkolati jelek felfestésével kapcsolatosan jelezné,
hogy a benzinkútnál a 43-as főútra ráfordulva, ott is fel kellene festeni, mert nem igen látszik.
Gyarmati András polgármester: Ezzel az egyebeket lezárom. A testületi ülés nyílt részét
bezárom, és 5’ szünet után folytatjuk a zárt üléssel. (15.35 órakor)
k.m.f.t.

Gyarmati András
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

Kolozsvári Rozália
jkv. hitelesítő

Trembeczky Károly
jkv. hitelesítő
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