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Iktató szám: 2-47/2016. 
 
 

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2016. OKTÓBER 26-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT 

ÜLÉSÉRŐL 
 
 

N A P I R E N D 
 
 

1. Nagylak Község önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 11/2016.(X.26.) számú önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
 

 
RENDELET 

 
 

 
 
 
13/2016.(X.27.) 

 
Nagylak Község önkormányzat Képviselő-
testületének a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 
11/2016.(X.26.) számú önkormányzati 
rendelet módosítása 
 
 

 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
133/2016.(X.26.) 

 
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 

 
134/2016.(X.26.) 
 

 
Napirend elfogadása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 26-án 07,00 
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében 
megtartott rendkívüli, 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, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Tóth Józsefné szociális 
ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Gyarmati András polgármester: Köszöntöm a rendkívüli képviselő-testületi ülésen 
megjelent képviselőket, jegyző asszonyt meghívott vendégünket és a hivatal munkatársait. 
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 4 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt 
megnyitom. Runákné Gulácsi Krisztina munkavégzés miatt kéri kimentését. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Kolozsvári Rozáliát és Locskai Zoltánt 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 Locskai Zoltán legyen, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
133/2016. (X. 26.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. október 26-án 
tartott rendkívüli, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Kolozsvári Rozália 
és Locskai Zoltán képviselőket megválasztotta. 
 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Gyarmati András polgármester: Egy napirendünk van. Nagylak Község önkormányzat 
Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
11/2016. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítása, mert a hétfői ülésen egyikünk 
sem figyelt föl rá, hogy a támogatás összege kimaradt, ugyanis ki volt pontozva a rendelet-
tervezetben és e nélkül a bizottság nem tudja alkalmazni. A támogatás nyújtásának határideje 
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október 31. napja. A rendkívüli ülést ezért kellett összehívni. Kérem ezt az egy napirendet 
jóváhagyni.  
 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t 
 

1. Nagylak Község önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 11/2016.(X.26.) számú önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
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 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
134/2016. (X.26.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. október 26.-i 
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. Nagylak Község önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 11/2016.(X.26.) számú 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
1. sz. n a p i r e n d: Nagylak Község önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 11/2016. (X. 26.) számú önkormányzati 
rendelet módosítása 
 
Gyarmati András polgármester: A vitát megnyitom, képviselő úrnak van-e kiegészíteni 
valója? Nincs, tehát akkor 5.000,- Ft-ban javasolja megállapítani a támogatás összegét. Van-e 
kérdés, hozzászólás? 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Ez egyszeri támogatás? 
 
Gyarmati András polgármester: Igen egyszeri beiskolázási támogatás. Az indokolja, hogy 
saját forrásból ugyan, de kiegészítettük a szociális keretet a 2016 év tervezése során. Van erre 
keret. Én személy szerint egyetértek a bizottság döntésével, miért ne segítenénk azokon a 
családokon, akik iskolás gyerekeket nevelnek. Erről szól ez az egyszeri támogatás. Van-e még 
kérdés, észrevétel? 
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Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Csak pontosításra szeretném felhívni a figyelmet, hogy 
hogyan szól a rendelet: támogathatja, vagy támogatja. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Támogatja.  
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Ez viszont akkor minden évben kötelezettséget jelent. 
Viszont ha támogathatja, akkor a testületre van bízva, hogy akarja, vagy sem. 
   
Gyarmati András polgármester: Azt szeretném kérni a képviselő úrtól, hogy még egyszer 
gondolja át, amit jegyző asszony mond. Szabad gazdálkodást jelent elkötelezettség nélkül, ha 
azt mondjuk, hogy támogathatja. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Úgy gondolom, hogy a 20 gyerek részére a 100 e forint  
évente támogatható. A bizottsági ülésen ez így nyilvánult meg mindenki részéről.  
   
Gyarmati András polgármester: Amennyiben a bizottság azt látja, nincs elég pénz, akkor 
módosítja a rendeletet. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Én azt gondolom, hogy minden évben vegyük elő, mert 
előfordulhat, hogy a költségvetési keret több, például 8 e forint támogatási összeget is 
lehetővé tesz.  
 
Gyarmati András polgármester: Egyéb észrevétel van-e? Megállapítom, hogy nincs. Úgy 
teszem föl a kérdést, hogy az eredeti szöveg szerint részesíti 5 e forint összegben. Aki ezzel 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A szavazást követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2016. (X. 27.) 

önkormányzati rendelete 
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 

szóló 11/2016.(X.26.) számú önkormányzati rendelet 
módosítása 

 
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Gyarmati András polgármester: Mivel több napirend nincs, ezért a rendkívüli testületi ülést 
bezárom. (7.15 órakor)  

k.m.f.t. 
 

 Gyarmati András Nyergesné Kovács Erzsébet 
 polgármester jegyző 
 
 
 
            Kolozsvári Rozália Locskai Zoltán  
              jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő  


