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Iktató szám: 2-48/2016.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. NOVEMBER 15-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT
ÜLÉSÉRŐL
NAPIREND
1. Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására
Előadó: Gyarmati András polgármester

HATÁROZAT

135/2016.(XI.15.)

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

136/2016.(XI.15.)

Napirend elfogadása

137/2016.(XI.15.)

Pályázat
benyújtása
a
települési
önkormányzatok rendkívüli támogatására
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 15-én 7,00
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében
megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Gyarmati András polgármester
Locskai Zoltán alpolgármester
Runákné Gulácsi Krisztina
Kolozsvári Rozália
Trembeczky Károly képviselők.
Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, 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.
Gyarmati András polgármester: Köszöntöm a rendkívüli 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 Kolozsvári Rozáliát és Locskai Zoltánt javasolom megválasztani. Megkérdezem,
hogy vállalják-e a tisztséget. A válaszokból megállapítom, hogy vállalják. Kérem a képviselőtestületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítője Kolozsvári
Rozália és Locskai Zoltán legyen, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
135/2016. (XI. 15.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 15-én
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. Pályázat benyújtása a települési
önkormányzatok rendkívüli támogatására, ami a kamerarendszer kiépítését jelenti.
A támogatás nyújtásának határideje november 30. napja. A rendkívüli ülést ezért kellett
összehívni. Kérem ezt az egy napirendet jóváhagyni.
Napirendi javaslat
1. Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására
Előadó: Gyarmati András polgármester
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Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatban.
Trembeczky Károly képviselő: Nem indokolja a településen lévő bűnügyi statisztika, hogy
ilyen jellegű pályázatot benyújtsunk. Nem érzem fontosnak a kamerarendszer kiépítését,
javasolom levenni a napirendről.
Gyarmati András polgármester: Van egy indítvány, hogy vegyük le napirendről. Az
ellenérvem az indítvánnyal kapcsolatban az, hogy a térség valamennyi településén
megvalósult már ez a beruházás. Helyettes államtitkár úrral volt egy megállapodásunk, hogy
amennyiben átalakítjuk a nem konszolidált települések címén elnyerhető pályázathoz az
útfelújítást, akkor a REKI pályázatban lehetőségünk lesz a kamerarendszer kiépítésére, mert
helyettes államtitkár úr is egyetért abban, hogy a migrációs helyzet bármikor változhat negatív
irányba. A pályázat összege 10 millió forint, nem támogatom, hogy vegyük le napirendről.
Miért ne használnánk ki a 10 milliós beruházást.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Arról kell szavaznunk, hogy napirendre vesszük-e.
Locskai Zoltán alpolgármester: Érthetetlenül állok az indítványa előtt képviselő úr. A
védelem szempontjából a jövő az ez. Jelenleg erre rendőri kapacitás nincs, abszolút ebben
látom az előrelépést.
Gyarmati András polgármester: Megerősödött az embereknek azon félelme, ha tényleg
áthelyeződik a migrációs útvonal keleti irányba, akkor mi fog történni. Előfordult olyan
szabálysértési ügy, rendőrségi ügy, amikor jó lett volna a kamera, de nem volt. Addig, amíg a
határátkelő miatt itt cirkált 140-150 rendőr, nem éreztem a probléma súlyát. A pályaátadással
viszont áthelyeződött a rendőri jelenlét, és azt tapasztalhatjuk, hogy alig láthatjuk őket a
településen, ezért indokoltnak tartom a rendszer megépítést.
Trembeczky Károly képviselő: A migrációs helyzet nem a településen belül, hanem a
határvonal és a 43-as főút mentén zajlana.
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Nem értem képviselő úr állásfoglalását. Van egy
lehetőség, akkor miért ne használjuk ki. Bármikor történhet valami. Meg kell nézni Makót, a
lefedettség óta nagymértékben csökkent a bűncselekmények száma.
Trembeczky Károly képviselő: Jött egy beruházó, elvégezte a rendszer kiépítést, és most
újfent pénzt vinne el a településről, azért, hogy ezt kiépítesse, és üzemeltesse velünk.
Gyarmati András polgármester: Bocsánat, nem a vállalkozó jött ide, hanem én kértem tőle
erre a célra az árajánlatot.
Trembeczky Károly képviselő: Rendben van, de a vállalkozó már megcsinálta a rendszert,
kiépítette a vezetéket.
Gyarmati András polgármester: Amiről képviselő úr beszél, az az optikai hálózat kiépítése,
ami már lezárult, és ettől teljesen független dolog. Ez egy rövidhullámú kamerarendszer, amit
ki kell építeni. Az egyetlen dolog, ami megtörtént ebben az ügyben, a művelődési ház
felújításakor behúzta azt a vezetékhálózatot, hogy rá lehessen kötni a rendszerre, amennyiben
nyer a pályázat és ne a felújított művelődési házat kelljen most ezzel megrontani. Saját
költségén tette ezt a vállalkozó. Az összes többi az, nincs meg, erre kell a pályázati forrás.
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Trembeczky Károly képviselő: A döntés során tartózkodni, illetve nemmel fogok szavazni.
Gyarmati András polgármester: Aki egyetért azzal, hogy ne vegyük ezt napirendre, most
szavazzon.
Igen szavazat nincs, 4 nem szavazat. Tartózkodás? Nincs. Kérdezem Trembeczky képviselő
társamat, hogy kíván-e szavazni?
Trembeczki Károly képviselő: Nem szavazok. Jogomban áll.
Gyarmati András polgármester: Kérem, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
136/2016. (XI.15.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 15-i
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1.

Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására
Előadó: Gyarmati András polgármester

1.sz. n a p i r e n d: Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli
támogatására
Gyarmati András polgármester: Volt egy 15 millió forintos parkoló pályára helyezett
pályázat, amiről azt tudtuk, hogy nem nyert. Ekkor döntöttünk úgy, hogy saját forrásból
megcsináltatunk a 10 millió forintos útfelújítást. Majd beadtuk ismételten a 10 milliós
útfelújításra a pályázatunkat, amiről kiderült, hogy sikerre van ítélve. Ugyanakkor értesítettek
bennünket, a Belügyminisztériumtól hogy a 15 millió forintra benyújtott pályázatunkat is
ismételten elővették, és azt is megnyerte a település.
A telefonos egyeztetések után a Belügyminisztérium azt mondta, hogy Nagylak önerejét
betudjuk a 10 millió forintos beruházásba és még 5 millió forintot elkölthet a település a
mostani 10 millió mellett. Ez összesen 15 millió forint, ez folyik most a korábban említett
útszakaszokon. Amikor ennek a 10 millió forintnak a nem konszolidált települések címén
elnyerhető pályázatról egyeztettem a helyettes államtitkár úrral, akkor javasolta azt, hogy
alakítsuk át útfelújításra és adjuk be a REKI-re is a pályázatunkat, támogatni fogják.
Akkor meg tudjuk valósítani a kamerarendszer kiépítését. Ehhez testületi döntés kell. Röviden
tájékoztatom a testületet, a pályázatba belehúztuk a művelődési ház és az önkormányzat
riasztórendszerének kialakítását is. 26 állásos kamerarendszer épül ki, ami szokatlanul nagy
kameraszámot jelent egy ilyen kis településen. Általában 15-18 állás elegendő, de mi a Gyár
telepet is szeretnénk levédeni. A rendszer bázisállomása a művelődési ház és hivatal lesz.
Van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Kérem, hogy aki az előterjesztéssel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
137/2016. (XI.v15.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságához a települési
önkormányzatok rendkívüli támogatására 9.887.874,- Ft, azaz: kilencmillió –
nyolcszáznyolcvanhétezer – nyolcszázhetvennégy forint összegre.
A pályázat benyújtásához Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az alábbiak szerint nyilatkozik:
- a kérelemben szereplő adatok és információk a valóságnak
megfelelnek, teljeskörűek és hitelesek,
- az önkormányzatnak a pályázat benyújtásakor adó-, járulék-, illetékvagy vámtartozása nincs,
- az önkormányzat nem áll adósságrendezési eljárás alatt,
- az önkormányzatnak nem áll fenn harmadik személy irányába olyan
kötelezettsége, amely a pályázat céljának megvalósulását
meghiúsíthatja,
- megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyarmati András polgármester
Határozatról értesítést kap:
Belügyminisztérium, Budapest
Magyar Államkincstár, Szeged
Gyarmati András polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő
Gyarmati András polgármester: Mivel több napirend nincs, ezért a rendkívüli testületi ülést
bezárom. (7.15 órakor)
k.m.f.t.
Gyarmati András
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

Kolozsvári Rozália
jkv. hitelesítő

Locskai Zoltán
jkv. hitelesítő

