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Iktató szám: 2-45/2016. 
 
 

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. 
OKTÓBER 24-ÉN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT, 

SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 
 
 

N A P I R E N D 
 
 

1. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
2. Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról (közmeghallgatás)    

Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

3. Tájékoztató az adóbevételek és az átengedett bevételek alakulásáról (közmeghallgatás)  
Előadó: Gyarmati András polgármester    

 
4. Előterjesztések 
41.Nagylak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 24.) rendelet hatályon kívül helyezése és 
új rendelet megalkotása 
4.2.Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
4.3.Nagylak Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
4.4.Település közvilágításának módosítása  

 
5. Egyebek 

 
6. Zárt ülés 

- Lakáskérelem 1 db 
- Kérelem lakásbérleti szerződés megújítására 2 db 
 
 

RENDELET 
 

 
11/2016.(X.26.) 

 
a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról  
 

 
 
12/2016.(X.26.) 
 

 
a Képviselő-testület és szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 
11/2014.(X.27.) számú rendelet 
módosításáról 
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123/2016.(X.24.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Polgármesteri tájékoztató elfogadása 

 
124/2016.(X.24.) képviselő-testületi határozat 
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alakulásáról 
 

 
125/2016.(X.24.) képviselő-testületi határozat 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 24-én 14,00 
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében 
megtartott közmeghallgatással egybekötött, soros, nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  

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

Jelen van továbbá a lakosság köréből 1 fő érdeklődő helyi lakos. 
 
Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Dr. Égető Gábor járási hivatalvezető, 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető, Botás Nikolett építésügyi ügyintéző, Nagy Dóra 
adóügyi ügyintéző, Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő, Tóth Józsefné szociális 
ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Botás Nikolett 
építésügyi ügyintéző, Nagy Dóra adóügyi ügyintéző, Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi 
könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Gyarmati András polgármester: Köszöntöm a közmeghallgatással egybekötött soros, nyílt 
képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, jegyző asszonyt és a hivatal munkatársait. 
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 5 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt 
megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Trembeczky Károly és Locskai Zoltán képviselőket 
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 Trembeczky Károly és Locskai Zoltán legyen, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
121/2016. (X. 24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. október 24-én 
tartott közmeghallgatással egybekötött soros, nyílt ülése jegyzőkönyv 
hitelesítőjének Trembeczky Károly és Locskai Zoltán képviselőket 
megválasztotta. 
 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 
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Gyarmati András polgármester: A kiküldött meghívóban zárt ülésen szereplő lakáskérelmet 
időközben visszavonták, ezért kérem levenni a napirendről. Más pótlólagos előterjesztésem 
nincs.  

N a p i r e n d i   j a v a s l a t 
 
1. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
2. Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról (közmeghallgatás)    
Előadó: Gyarmati András polgármester 
 
3.Tájékoztató az adóbevételek és az átengedett bevételek alakulásáról 
(közmeghallgatás)  
Előadó: Gyarmati András polgármester    
 
4.Előterjesztések 
41.Nagylak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben 

nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 24.) rendelet hatályon kívül 
helyezése és új rendelet megalkotása 

4.2.Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 

4.3.Nagylak Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása 

4.4.Település közvilágításának módosítása  
 
5. Egyebek 
 
6. Zárt ülés 
- Kérelem lakásbérleti szerződés megújítására 2 db 
 

Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatban. 
 
Gyarmati András polgármester: Nincs. Kérem a képviselő-testületet, hogy a napirend 
elfogadását, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
122/2016. (X. 24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. október 24.-i 
közmeghallgatással egybekötött soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 
 
1. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Gyarmati András polgármester 
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2. Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról (közmeghallgatás)    
Előadó: Gyarmati András polgármester 
 
3. Tájékoztató az adóbevételek és az átengedett bevételek alakulásáról 
(közmeghallgatás)  
Előadó: Gyarmati András polgármester    
 
4. Előterjesztések 
41.Nagylak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 24.) rendelet 
hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása 
4.2.Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
4.3.Nagylak Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása 
4.4.Település közvilágításának módosítása  
 
5. Egyebek 
 
6. Zárt ülés 
- Kérelem lakásbérleti szerződés megújítására 2 db 
 

Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
1. sz. n a p i r e n d: Polgármesteri tájékoztató 
 
Gyarmati András polgármester: A polgármesteri tájékoztatóban igyekeztem leírni minden 
fontos információt. Kérem a megvitatását a megszokott módon a dátumra hivatkozva 
tárgyaljuk. Kérdés, hozzászólás van-e? 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Az egyik szeptember 23-a többcélú társulás beszámolójával 
kapcsolatosan, miről volt szó, a másik október 12-e az asszisztenssel folytatott egyeztető 
megbeszélés témájáról egy pár szót. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Október 12-e szerda is meg csütörtök is. Október 5.-e Méhes 
Tibor vállalkozóval történt helyszíni bejárásról egy pár gondolatot. 
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Október 14-e a Kulturális Intézet munkatársaival 
történő megbeszélésről.   
 
Gyarmati András polgármester: Van-e még kérdés, hozzászólás? Alpolgármester úr 
kérdésére válaszolva a társulás az orvosi ügyelettel kapcsolatosan eszközbeszerzésről szóló 
beszámolót tárgyalta, amit elfogadtunk. Elmondhatom, hogy minden rendben van. Méhes 
Tibor vállalkozóval az óvoda vizesblokk átalakításáról beszéltünk. A KÖMI részéről nem 
érkezett szándéknyilatkozat bérletről, addig nem teszünk semmit, amíg ez biztossá nem válik. 
Magam részéről nem erőltetetem.  Október 12.-e egyeztetés az asszisztenssel. Borsos Andrea 
babát vár, amit időben szeretett volna bejelenteni. Kértem, hogy már gondolkodjon a 
helyettesítésről. Normatív felméréssel kapcsolatos felmérés, a kormány megemelte a 
normatívát a költségvetésében, és kérte a Kulturális Intézet munkatársait, hogy a  
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településeket járják körbe, milyen hatékonysággal bírt a normatíva emelés. Ezzel 
kapcsolatosan egy kérdőívet kellett kitölteni. Kielégítő volt a válasz? Köszönöm szépen. 
Kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzon a polgármesteri tájékoztató elfogadásáról. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
123/2016. (X.24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató elfogadása 

 
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. sz. n a p i r e n d: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról 
 
Gyarmati András polgármester: Az anyag kiadásra került. A naprend kapcsán köszöntöm 
Botás Nikolett munkatársamat. Tavaly nagyon sok mindennel kiegészítettem a tájékoztatót. A 
környezeti állapottal kapcsolatosan minden évben lehet változás, ezért arra kért jegyző 
asszony, hogy nézzem át az előterjesztést és egészítsem ki a változásokkal. Ezt megtettem. 
Van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Egy észrevételem lenne. A 9. oldalon a táblázatban elírás 
történt: „erőgazdálkodás” helyett erdőgazdálkodás, valamint „ágal” helyett ágazat. Szépen 
elkészített anyag. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: A 7. oldalon az infrastruktúra felett, a „beruházás 2015 
végére valósul meg” helyett valósult meg”.  
 
Gyarmati András polgármester: Ez a rész az ivóvíz beruházásról szól. Farkas Éva Erzsébet 
Makó város polgármestere a Minisztériumban volt egyeztetni az ügyben, és arról tájékoztatott 
bennünket, hogy a várható befejezés időpontját 2017. ápr. 30. napjában határozták meg. Nem 
fog megvalósulni, javasolom, ezt a mondatot hagyjuk ki. Jogos a felvetés, mert így nem igaz. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Nem is kezdek hozzá, mert csak a kedélyeket borzolnám az 
elmondottakkal. 
 
Gyarmati András polgármester: Mire gondol képviselő úr? 
 
Trembeczky Károly képviselő: A környezeti állapottal kapcsolatban a zajszint értéke, a 
kamionforgalom napi 25-30 kamion, ami a településen áthalad, sebességkorlátozás stb. Majd 
az egyebekben elmondom. 
 
Gyarmati András polgármester: Most vetette fel a problémát a képviselő úr, ezért most 
reagálok. Forgalom ügyben, amit lehetett Nagylakból kihozni azt kihoztuk. Megvan az 
elkerülő út terve engedélyezés alatt áll. Azóta fölmerült egy új elkerülő út terve. A 8-900 
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kamion gyakorlatilag elhagyta a települést. Nem lehet egy településről kizárni minden 
járművet. Elismerem, hogy vannak sumák, és eltévedő sofőrök, de ebben az ügyben, amit 
lehetett, azt kihoztuk belőle. A Petőfi utca forgalmát tábával korlátoztuk. Én nem látom azt a 
nagy forgalmat, amit képviselő úr mond. Személy szerint Makón az Almási utca forgalmának 
töredékét nem tapasztalom itt, pedig napi 7-8 órát töltök a településen. Nem értem, miért kell 
ezt évről-évre, testületi ülésről- testületi ülésre elmondani?  
 
Trembeczky Károly képviselő: Azért, mert a lehetőség benne van, hogy megszüntessük ezt 
az állapotot. 
 
Gyarmati András polgármester: Hogyan? 
 
Trembeczky Károly képviselő: Kértem azt, hogy a 7,5 t táblát nem jól helyezték el a 
kereszteződésnél. A sofőr nem látja, nem veszi észre, még el is téved. A tábla kihelyezésével 
a benzinkútra sem lehetne bekanyarodni. A táblát a helységnév tábla oszlopára kellene tenni. 
 
Gyarmati András polgármester: Meg van győződve róla a képviselő úr, hogy így jó lenne? 
 
Trembeczky Károly képviselő: Igen. 
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Nincs erre szabály, hogy hova lehet kihelyezni? 
 
Gyarmati András polgármester: Biztosan van. Mindenesetre teszek egy kísérletet, melyik 
szervet szeretné a képviselő úr, hogy meghívjam a helyszíni bejárásra? 
 
Trembeczky Károly képviselő: Azt a szervet, aki hatékonyan tud ebben dönteni. 
 
Gyarmati András polgármester: Magyar Közút. Kárász József vezetőt hívjuk meg egy 
helyszíni bejárásra, és kérem, hogy képviselő urat értesítsük az időpontról. Lezárhatom a 
vitát? Megállapítom, hogy igen. Kérem a testületet, hogy aki ezzel egyetért az elhangzott 
módosításokkal, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
124/2016. (X. 24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete- környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének e) 
pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése alapján Nagylak község környezeti 
állapotának alakulásáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
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3. sz. n a p i r e n d: Tájékoztató az adóbevételek és az átengedett bevételek alakulásáról 
 
Gyarmati András polgármester: Tájékoztató az adóbevételekről. A kommunális-, iparűzési- 
és a gépjármű adó ügyében általánosságban szeretném elmondani, hogy minden évben 
képződik hátralék. Azt gondolom, hogy az év végén tudunk igazán elszámolni ezen adónemek 
tekintetében. Az adóhatározatokban a befizetés határideje március és szeptember 15-e. 
Ilyenkor megugrik a befizetések száma, de a fizetési hajlandóság terén mutatkoznak 
hiányosságok. Javulásként mondhatom el, hogy az elmúlt egy évben kollegák nagyon sokat 
tettek annak érdekében, hogy a behajtás hatékonyabb és gyorsabb legyen. Az iparűzési adó 
tekintetében minden évben elmondom, hogy adózók megközelítőleg próbálják úgy elkészíteni 
a bevallásokat, hogy ne keletkezzen az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége. Ez 
most már jól működik, mióta levélben kértem erre a befizetőket. A kolléganővel tisztáztam, 
hogy az alsó sorban látható összegből 5.127.000,-Ft-ból ki kell vonni a 4.677.000,-Ft-ot, mert 
erről már az előző testületi ülésen döntöttünk. A tényleges a kettőnek a különbözete. 
Gépjármű adó tekintetében hátralék esetén azonnali forgalomból történő kivonást 
kezdeményezhetünk, ami a leghatékonyabb módszer. Egyebet nem kívánok hozzátenni. A 
napirendet a bizottságok is megtárgyalták, és egyhangúlag javasolják elfogadásra. Kérdezem 
a bizottsági ülés óta merült-e fel újabb kérdés, hozzászólás? Megállapítom, hogy nem. 
Kérem a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a napirendet, kézfeltartással szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
125/2016. (X.24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Tájékoztató az adóbevételek és az átengedett bevételek alakulásáról  

 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi 
adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta azt. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Gyarmati András polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Nagy Dóra adóügyi ügyintéző 
 

4. sz. n a p i r e n d: Előterjesztések 
 
4.1.Nagylak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 24.) rendelet hatályon kívül helyezése és új 
rendelet megalkotása 
  
Gyarmati András polgármester: Trembeczky Károly képviselő társam a bizottsági ülésüket 
követően egy indítvánnyal fordul a képviselő testülethez, miszerint az 1-8. évfolyamon tanuló 
diákok iskolakezdési támogatását szeretné kezdeményezni. A bizottságok megtárgyalták, és 
egyhangúlag javasolják a testületnek elfogadásra. Egyéb kiegészíteni valóm nincs. Kérdezem 
merült-e fel újabb kérdés, hozzászólás? 
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Megállapítom, hogy nem. Kérem a testület tagjait, hogy a rendelettervezet elfogadását 
kézfeltartással jelezzék.  
 
A szavazást követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2016. (X. 26.) 

önkormányzati rendelete  
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 

 
4.2.Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
 
Gyarmati András polgármester: Következő napirend a Csanád Mikro-térségi 
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. A 
társulás segítette pályázati forrásból Nagylakot kulturális rendezvények terén, más 
településeket eszközbeszerzések terén. Magyarcsanád és Apátfalva a társulásból kilép. 
Szándékukat törvényesen, időben bejelentették. Javasolom a testületnek, hogy gondolja át és 
2017. június 30. napjával a társulásból lépjen ki. Nincs célja, nincs értelme a továbbiakban 
tagként jelen lenni. A bizottságok megtárgyalták, és egyhangúlag javasolják a testületnek 
elfogadásra. A napirend kapcsán két határozatról kell döntenünk. Merült-e fel újabb kérdés, 
hozzászólás? Megállapítom, hogy nem. Kérem, aki az 1. számú határozat elfogadásával 
egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
126/2016. (X.24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
 

H a t á r o z a t 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanád Mikro-térségi 
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulás 

elnöke 
- Királyhegyes Község Önkormányzata 
- Kövegy Község Önkormányzata 

 
Gyarmati András polgármester: Kérem, aki a 2. számú határozat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
127/2016. (X.24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Egységes Szerkezetű 
Társulási Megállapodásának Elfogadása 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanád Mikro-térségi 
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Egységes Szerkezetű Társulási 
Megállapodását a 126/2016.(X.24.) képviselő-testületi határozatban foglaltak 
átvezetésével a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a 
Társulás elnökét értesítse, valamint a módosításnak megfelelően elkészített 
Egységes Szerkezetű Társulási Megállapodást írja alá.  
 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás elnöke 
- Királyhegyes Község Önkormányzata 
- Kövegy Község Önkormányzata 

 
4.3.Nagylak Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 
Gyarmati András polgármester: Következő napirend Nagylak Község Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Ebben jegyző asszony tesz észrevételt. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Korábban a kormányzati funkciók felsorolása az 
SZMSZ függelékeként volt csatolva a rendelethez, most pedig mellékletként lesz. 
Tulajdonképpen csak ez azért szükséges, mert a Kincstár testületi döntést kér. A jogalkotásról 
szóló törvény szerint a függelék módosítása nem igényel testületi döntést, az abban szereplő 
adatok kiegészítése, kicserélése, vagy helyesbítése rendeletmódosítás nélkül elvégezhető 
ellenben a mellékletben szereplő adatokkal. Ehhez kell a rendelet módosítás. Ezért készült ez 
az előterjesztés. 
 
Gyarmati András polgármester: A bizottságok megtárgyalták, és egyhangúlag javasolják a 
testületnek elfogadásra. Van-e újabb kérdés, észrevétel? 
Megállapítom, hogy nincs. Kérem a testület tagjait, hogy a rendelettervezet elfogadását 
kézfeltartással jelezzék.  
 
A szavazást követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2016. (X.26.) 

önkormányzati rendelete 
a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

11/2014. (X. 27.) számú rendelet módosításáról 
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4.4.Település közvilágításának módosítása  
 

Gyarmati András polgármester: A közvilágításának módosításánál hosszasan részleteztem 
a korábbi és a várható eseményeket. Elmondtam az együttes bizottsági ülésen, hogy 2007-ben 
takarékossági szempontból a testület úgy döntött, hogy a Balatán tanya és a Gyárhoz vezető út 
mellett, az ún. libanyaknál kikapcsoltatja a közvilágítást, a járda mellett viszont továbbra is 
üzemel. Lakossági észrevétel érkezett, hogy az állat itatónál lévő buszmegállónál nagy a 
sötétség, olyannyira, hogy a buszsofőr nem látja a felszállni kívánkozó utasokat. Úgy 
gondoltam, hogy így tisztességes, hogy a testület döntsön az akkor kikapcsolt lámpák, 10 db 
újra üzembe helyezésről, vagy a jelenlegi állapot megtartásáról. Számításokat végeztünk a 
tekintetben, hogy ez mit jelent a település számára. 2,8 millió forintba kerül éves szinten a 
településnek a közvilágítás. A visszakapcsolás díja körülbelül 60 e forint, illetve évi szinten 
170-180 e forint plusz kiadást jelentene. Az én álláspontom az, hogy mivel már nem abban a 
helyzetben vagyunk, hogy gondot okozna a fizetés, illetve a közvilágítás korszerűsítésére 
kötött megállapodás hitele jövőre lejár, azt javasolom a testületnek, fontolja meg és kötesse 
vissza a világítást. A bizottságok egyhangúlag javasolják a testületnek elfogadásra. Van-e 
újabb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, az 1. számú határozatot kérem elfogadni, 
amiben azt mondjuk ki, visszakapcsoltatjuk a közvilágítást és intézkedünk az ügyben a 
DÉMÁSZ-nál. Ez esetben a 2. számú határozat irreleváns. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
128/2016. (X.24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Település közvilágításának módosítása 
 

H a t á r o z a t   
 
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen átmenő 
forgalmat biztosító 4451 számú közút melletti, a Balatán tanya és a gyári 
bekötőút között lévő közvilágítási lámpatestek ismételt üzembe helyezését, 
közvilágításba történő visszakapcsolását támogatja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a visszakapcsolás érdekében 
a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Gyarmati András polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző  

 
5. Egyebek 
 
Gyarmati András polgármester: Néhány dologra szeretnék reflektálni. Az előző testületi 
ülésen Locskai alpolgármester úr felvetette az óvodai kisszékek ügyét. Igyekeztünk a 
legnagyobb rendben intézni a teendőket, de származott belőle kellemetlenség. Két összetört 
szék kivételével összesen 22 db-ot sikerült megtalálni. Az adományozó nem megfelelő 
hangnemben beszélt a kolléganőkkel. A kellemetlenség abból következett, hogy a 
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tagintézmény vezető a nyugdíjas óvónő kérését ismerve augusztus végén elvitt neki egy 
kisszéket. Nekem erről nem volt tudomásom, és küldettem neki egy másikat. Miután 
meghallotta a kisszékek történetének hírét, visszaküldte mind a kettőt. Elfogok menni hozzá 
és elmondom neki, hogy nem tudtam arról, hogy a tagintézmény vezető már egyet elvitt, 
illetve arról sem, hogy az adományozó hogy rendelkezett a székekről. Ez történt 
alpolgármester úr. 1 szék nem tudjuk hova lett, 2 összetört. Kérem, hogy a visszaszolgáltatott, 
illetve törött székeket is jutassák el a Magyarcsanádi óvodába. Nem tudom, az adományozó 
volt-e megtekinteni a székeket, mert azt mondta megnézi.  
A mási témám, hogy a tavasz folyamán a szociális bizottság lakásellenőrzésen volt, és a Gyár 
telep 7. számú lakásoknál felmerült a műanyag nyílászárók cseréje miatt. Azt ígértem, hogy 
kérek erről árajánlatot. Felmérettük. A mai szabványnak megfelelő 18 db ablak, és 3 db ajtó 
bekerülési összege: 3,5 millió forint. Ebből kaptunk 40% kedvezményt, így bruttó 2,5 millió 
forint.  Erre azt javasolom, hogy a testület döntsön vagy most, vagy jövőre, illetve a 2017. évi 
költségvetésbe tervezze be. Én ebben már önálló döntést nem szeretnék hozni. Ti ezt hogy 
látjátok? Kérdezem először Trembeczky képviselőtársamat, mert ő vetette föl akkoriban. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Csak ablakokról volt szó, hogy a nyugati oldalon a hibás 
tetőszerkezet és az eltömődött ereszcsatorna miatt hibásodtak meg az ablakok. Körülbelül 6 
db ablakról lenne szó. A kérés kifejezetten az ablakokra szólt, mert ezek vannak elkorhadva. 
Amennyiben külön lehetne választani az ablakokat az árajánlatban, akkor lehet, hogy más 
képet kapnánk. 
 
Gyarmati András polgármester: A nyugati oldalon lévő két szárnyas ablak 150 x 1200 mm-
es nettó 190 e forint/db. Ez bruttóban 250 e forintot jelentene. A 6 db 1,5 millió forintba 
kerülne. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Ez csak egy ajánlat, én legalább még 2-3 helyről kértem 
volna tájékoztatást, hiszen a nyílászárót forgalmazók terén rendkívül nagy a választék, 
függetlenül attól, hogy a jelenlegi ajánlattevő több munkát is végzett a településen. 
 
Gyarmati András polgármester: Mivel ez nem kivitelezői árajánlat volt, hanem tájékozódó 
jellegű, ezért az egy szerintem elég. Azt szeretném tudni, hogy most történjék-e meg a 
nyílászáró csere, vagy a 2017. évi költségvetésbe tervezze be a testület? 
 
Trembeczky Károly képviselő: Változatlanul a nyugati oldalon lévő ablakok cseréjéről 
beszélek. 
 
Gyarmati András polgármester: Akkor ezek cseréjéről kérdezem azokat, akik még nem 
nyilatkoztak. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Pályázati lehetőség nincs?   
 
Gyarmati András polgármester: Most nincs ilyen lehetőség. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Nem is várható? 
 
Gyarmati András polgármester: Önkormányzati bérlakásra amióta én itt vagyok, azóta nem 
volt ilyenre lehetőség, szerintem nem is lesz. 
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Kolozsvári Rozália képviselő: Ez csak a nyílászáró bekerülési költsége, még ehhez jön a 
kivitelezési munkák költsége? 
 
Gyarmati András polgármester: Igen, de az néhány 100 e forint. A nagyságrendről, és az 
elvről beszélek. Most, vagy jövőre tervezve? Mert akkor már azt lehet mondani, igen 
tavasszal megcsináljuk. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nekem lenne egy megjegyzésem. A közbeszerzési 
szabályzat 3 árajánlatot ír elő. 
 
Gyarmati András polgármester: A kivitelezéskor igen, de a kérdés, hogy ebben az évben 
csináltassuk-e meg, vagy betervezve jövőre. Akkor pontosan meg tudjuk a beállítási 
költségeket is mondani, valamint jöhet a 3 árajánlat. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Tervezzük be 2017-re, kérjük be az árajánlatokat 
mindenhonnan. 
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Egyetértek. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Én is a jövő évre szavaznék, de mindenképpen szerettem 
volna előre látni a bekerülési költségeket. 
 
Gyarmati András polgármester: Azt meg tudom ígérni, hogy még egy árajánlatot bekérek, 
hogy össze tudjuk a kettőt hasonlítani, amíg a költségvetés tervezésére sor kerülne. A 
novemberi testületi ülésre beszerezzük. Kérem ezt följegyezni. 
Tájékoztatom a testületet, hogy a Balatán tanyán lévő gázcsonk figyelemfelhívó jellege meg 
lett csinálva. Beázások – másfél év után sikerült beszerezni 2000 db cserepet, így a Balatán 
tanyai lakásoknál a beázások megszüntetésre kerültek. A bizottság a legutóbbi ellenőrzés 
alkalmával a verébdeszka leszakadását jelezte, ezt is napirendre tűztük. Kisbusz parkolási 
ügyében beszéltem a sofőrrel, burkolati jelek ügyében szándékosan nem akartam beszélni, 
mert a két levelet, amit írtam, olvashattátok. 
 
Trembeczky Károly képviselő: A Rózsa sor felújított szakaszán Lole Carol rendszeresen ott 
parkol, akadályozza a közlekedést. Hívjuk fel a figyelmét, hogy álljon be az udvarra. 
 
Gyarmati András polgármester: Jegyzői levél szülessen, vagy én írjam alá. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Megfogalmazzuk és aláírjuk.  
 
Trembeczky Károly képviselő: A Petőfi utcában a lakóövezet tábla, mindent tilt. Sajnálom, 
hogy pont a rendőrök hajtanak be, amikor a vendéglátó egységbe jönnek. De minden típusú 
jármű behajt az utcába hajnalban, késő éjszaka, és a nap folyamán egyaránt, zavarva az utca 
lakóit. Zsákutca kellene. Egy motoros fiatalember száguldozik a település utcáin. 
 
Gyarmati András polgármester: Hogy hívják az illetőt? 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Takács Mihály. 
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Trembeczky Károly képviselő: Kérem a körzeti megbízott odafigyelését. A kisszékekkel 
kapcsolatosan az véleményem, ha én adományozok valamit, akkor, aki kapta, azt csinál vele 
valamit, amit akar, nem fogom rajta számon kérni, vagy tovább adományozni.  
Kérdezem, mennyibe került az idősek napján a művészek fellépése? 
 
Gyarmati András polgármester: 270 e Ft a 3 főnek. A kolléganők elismerték, hogy 
elfelejtették meghívni a képviselőket, amiért elnézést kérek. Van-e még hozzászólás? Nincs. 
Az elhangzottakra reflektálnék. Lole Carolt levélben megkérjük a parkolással kapcsolatban. 
Motorossal nem tudom, mit lehet tenni, de beszélni fogok a körzeti megbízottunkkal. Óvodai 
székek ügyét most már zárjuk le. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Ezzel kapcsolatosan pár szót szeretnék mondani, mert az én 
lelkem is borzolja a történet. Nekem ebben az volt a szerepem, hogy tolmácsoljam Verba 
Elisabeta kérést a testület felé, a többit azt tudjuk. Az ajándékozásra a törvény két esetben tesz 
kivételt, amikor visszakérheti az adományt. Az egyik, amikor az adományozó életében olyan 
változás következik be, ami indokolja, hogy az adományt visszakérje. A másik, amennyiben 
megszűnik az az ok, körülmény, aminek érdekében ezt az adományozást megtette, akkor 
jogában áll visszakérni, amit tiszteletben kell tartani.  
 
Gyarmati András polgármester: Az elhangzottakon kívül van-e még valami? Nincs. Jó hírt 
szeretnék közölni. Az szomorú hír, hogy a 10 milliós kamerapályázat nem nyer. Az történt, 
hogy a kincstár és a Belügyminisztérium fölhívott bennünket, hogy a kincstár tartja a 
pályázatunkat, de a Belügyminisztérium kategorikusan kemény volt abban az ügyben, hogy a 
pályázati kiírás nem támogatja a kamerarendszert. Intézmény felújítás, út felújítás, járda 
felújítás, egyéb felújítást igen, de kamerarendszert nem. Az egymás melletti elbeszélés ott volt 
közöttünk, hogy szerintünk ez is fejlesztés, most is állítom, hogy az, szerintük 
eszközbeszerzés. Levelet írtam Pogácsás Tibor államtitkár úrnak, hogy a segítségét kérjem az 
ügyben. Múlt héten visszahívott a helyettes államtitkár úr, tett egy kompromisszumos 
javaslatot és egy ajánlatot. Gondolkodási idő nem volt, tehát ahogy döntök módosításra nincs 
lehetőség. Megegyeztünk, hogy a kamerarendszeres pályázatunkat átalakítjuk útfelújításos 
pályázattá, és év végén, a REKI-re benyújtjuk a pályázatot a kamerarendszer kiépítésére 10 
millió forintra. Így a Rózsa sor Kojnok Istvántól az orvosi rendelő kereszteződéséig rendbe 
hozott útfelülettel lesz ellátva. Belefér a Szegfű és a Névtelen utca kátyúzása, valamint az 
Orgona utca vége. Ez volt a jó hírem a testület számára.  Mivel a napirendeket megtárgyaltuk 
és az egyebekben sincs több, az nyílt ülést bezárom, a tárgyalást zárt üléssel folytatjuk. (15.00 
órakor)   
 
 

k.m.f.t. 
 
 

 
 Gyarmati András Nyergesné Kovács Erzsébet 
 polgármester jegyző 
 
 
 
            Trembeczky Károly Locskai Zoltán  
              jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő  
 


