
 

 
 

 

Iktató szám: 2-50/2016. 
 
 

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. 
NOVEMBER 28-ÁN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 

 
 

N A P I R E N D 
 
 

1. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

2. Tájékoztató Nagylak Községi önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
végrehajtásáról    
Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
3. Előterjesztések 
3.1. A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2016. évi belső ellenőrzési terve 
3.2. A temetőhasználat rendjéről szóló 1/2001. (II. 6.) NÖKT. rendelet felülvizsgálata 
3.3. Nagylak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
3.4. Nagylak Község Önkormányzat 2017. évi koncepció 
3.5. Nagylak Községi önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 

       3.6. a hulladékgazdálkodási önkormányzati közfeladat átadásáról A DAREH Bázis Zrt. részére 
 

4. Egyebek 
 

5. Zárt ülés 
 
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer „A” típusú pályázatára 

benyújtott pályázat elbírálása  
 
- Kérelem lakásbérleti szerződés megújítására 16 db 

 
 
 

RENDELET 
 

 
14/2016.(XI.29.) 

 
a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról  
 

 
 
15/2016.(XI.29.) 
 

 
Nagylak Községi önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének módosítása 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
HATÁROZAT 

 
 
138/2016.(XI.28.) képviselő-testületi határozat 

 
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 

 
139/2016.(XI.28.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Napirend elfogadása 
 

 
140/2016.(XI.28.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Polgármesteri tájékoztató elfogadása 

 
141/2016.(XI.28.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Tájékoztató Nagylak Községi önkormányzat 
2016. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
végrehajtásáról    
 

 
142/2016.(XI.28.) képviselő-testületi határozat 
 

 
A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2016. 
évi belső ellenőrzési terve  
 

 
143/2016.(XI.28.) képviselő-testületi határozat 
 

 
A temetőhasználat rendjéről szóló 1/2001. (II. 
6.) NÖKT. rendelet felülvizsgálata 
 

 
144/2016.(XI.28.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Nagylak Község Önkormányzat 2017. évi 
koncepció  
 

 
 
145/2016.(XI.28.) képviselő-testületi határozat 
 

 
a hulladékgazdálkodási önkormányzati 
közfeladat átadásáról A DAREH Bázis Zrt. 
részére 
 

 
146/2016.(XI.28.) képviselő-testületi határozat 
 

 
a 2017. évi közfoglalkoztatási pályázatok 
benyújtása   
 

147/2016.(XI.28.) képviselő-testületi határozat DAREH 2017. évi tagdíj átutalásáról döntés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 28-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  
Runákné Gulácsi Krisztina 
Trembeczky Károly képviselők. 
 

Jelen van továbbá a lakosság köréből 2 fő érdeklődő helyi lakos. 
 
Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Dr. Égető Gábor járási hivatalvezető, 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető, Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő, 
Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető, Bakacsi Orsolya pénzügyi ügyintéző. 
 
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Vighné Ménesi 
Zsuzsanna főkönyvi könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető, 
Bakacsi Orsolya pénzügyi ügyintéző. 
 
Gyarmati András polgármester: Köszöntöm a 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 Runákné Gulácsi Krisztina 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 Runákné Gulácsi Krisztina legyen, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
138/2016. (XI. 28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 28-án 
tartott közmeghallgatással egybekötött soros, nyílt ülése jegyzőkönyv 
hitelesítőjének Trembeczky Károly és Runákné Gulácsi Krisztina képviselőket 
megválasztotta. 
 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 
 



 

 
 

 

Gyarmati András polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirendhez szeretném 
felvenni 3.7. a 2017. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtásáról szóló napirendet. Jogszabály 
írja elő a testületi döntésről szükségességét. 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 Nagylak Községi önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
végrehajtásáról    
Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
  3.Előterjesztések 
 3.1. A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2016. évi belső ellenőrzési terve 
 3.2. A temetőhasználat rendjéről szóló 1/2001. (II. 6.) NÖKT. rendelet felülvizsgálata 
 3.3. Nagylak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben 
 nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
 3.4. Nagylak Község Önkormányzat 2017. évi koncepció 
 3.5. Nagylak Községi önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 

          3.6. a hulladékgazdálkodási önkormányzati közfeladat átadásáról A DAREH Bázis Zrt. részére 
       3.7. a 2017. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtása  

 
4.Egyebek 
 
5.Zárt ülés 
 
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer „A” típusú pályázatára 

benyújtott pályázat elbírálása  
 
- Kérelem lakásbérleti szerződés megújítására 16 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: 
 
139/2016. (XI. 28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 28.-i  
soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Gyarmati András polgármester 
 
2.Tájékoztató Nagylak Községi önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi végrehajtásáról    



 

 
 

 

Előadó: Gyarmati András polgármester 
 
3.Előterjesztések 
3.1. A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2016. évi belső ellenőrzési terve 
3.2. A temetőhasználat rendjéről szóló 1/2001. (II. 6.) NÖKT. rendelet felülvizsgálata 
3.3. Nagylak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetben  nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
3.4. Nagylak Község Önkormányzat 2017. évi koncepció 
3.5. Nagylak Községi önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 
3.6. a hulladékgazdálkodási önkormányzati közfeladat átadásáról A DAREH Bázis 
Zrt. részére 
3.7. a 2017. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtása  
 
4.Egyebek 
 
5.Zárt ülés 
 
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer „A” típusú    
  pályázatára benyújtott pályázat elbírálása  
 
- Kérelem lakásbérleti szerződés megújítására 16 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 november 14. hétfő ivóvízminőség-javító 
program. Mik a kilátások az önkormányzat felé? 
 
Trembeczky Károly képviselő: Ugyanehhez a gondolathoz szeretném hozzáfűzni, hogy a 
kivitelező Apátfalva és Nagylak közötti szakaszon a munka befejeztével nem zárta le a 
lefektetett csövek végét, a belekerült hulladékok okozhatják a baktériumok ilyen mértékű 
elszaporodását. 
 
Gyarmati András polgármester: A hivatalos eljárás szerint december 31. napjával 
üzemelnie kellett volna. Aztán április 30. napjáig hosszabbítást kaptunk, hogy kiszűrjék a 
baktériumot a rendszerből. Mikor kiderítették, hogy ki követte el a hibát, akkor perelhet a 
társulás. A társulás egybehangzóan a peren kívüli megegyezés mellett volt. Folytonossági 
eljárás indul meg, ami újabb két év, de 2018. december 31.-vel működnie kell a rendszernek 
minden településen a pszeudo baktérium nélkül. Minden más érték jó, csak ez az egy nem. 
Van-e még kérdés, hozzászólás? Kielégítő volt a válasz? Köszönöm. 
Amennyiben nincs több kérdés, 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: 
 



 

 
 

 

140/2016. (XI.28.) 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 Nagylak Községi önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi végrehajtásáról    
 
Gyarmati András polgármester: Miután jelen voltam az együttes bizottsági ülésen 
elmondhatom, hogy a napirendet a bizottságok megtárgyalták és egyhangúlag javasolták a  
testületnek elfogadásra. Mint az együttes ülésen is elmondtam, a bevétel-kiadás a tervezettnek 
megfelelően alakult. Az iparűzési adó terén korábbi időszakban sikerült az adózókkal 
megegyezni abban, hogy csak a tényleges összeget utalják az önkormányzat számlájára, hogy 
ne kelljen nekünk túlfizetés miatt visszautalni. Ténylegesen azonban a következő év 
májusában derül ki a befizetés elszámolása. Addig még lesz feltöltési kötelezettség. Közel 18 
millió forint iparűzési adóbevételre számíthatunk. Összességében az a megfontolt 
gazdálkodás, amit az előző években folytattunk, úgy néz ki, meghozta az eredményt, rendben 
van az I-III. negyedéves gazdálkodásunk. Van-e kérdés, hozzászólás? Megállapítom, hogy 
nincs. 
 
Kérem a testületet, hogy aki a I-III. negyedéves tájékoztatóval egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
141/2016. (XI. 28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Tájékoztató Nagylak Községi önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
végrehajtásáról    
 

H a t á r o z a t 
 

 
Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2016. I – III. 
negyedévi gazdálkodásáról készített tájékoztatót megtárgyalta, azt az előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő. azonnal 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
 
A határozatról értesül: 
- Gyarmati András polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő 

 



 

 
 

 

3. sz. n a p i r e n d: Előterjesztések  
 
3.1. A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2016. évi belső ellenőrzési terve 
 
Gyarmati András polgármester: Minden évben elkészítik a tervet a térségre vonatkozóan. 
A feladatot a kistérségi társulásban látjuk el az orvosi ügyelet mellett. Felmérik a települések 
vezetői révén, hogy milyen terület ellenőrzésére kerüljön sor a következő évben. Én a magam 
részéről soha nem tettem észrevételt. Jegyző asszony elmondta, hogy egyeztettek a belső 
ellenőrrel, mert problémát jelent, hogy a társulásnak két belső ellenőrt kellene foglalkoztatnia, 
jelenleg csak egy van, ami az ellenőrzési napok számán meglátszik. Kérte a vezetőt, hogy a 
napok számán emeljen, de erre jelenleg nincs lehetőség. Lélekszámarányosan a 
kistelepüléseknek 1-2 nap van az ellenőrzésre, de Makó ellenőrzési napjai számának rovására, 
kiegészítették 6-7 napra a kistelepülésekét. 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: 
 
142/2016. (XI.28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy:  A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2016. évi belső ellenőrzési terve 
 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. 
évi Belső Ellenőrzési Tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet 
Határidő: értesítésre: azonnal, egyebekben értelem szerint 
 
Erről értesítést kap: 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
Polgármesterek Tanácsa elnöke (6900 Makó Széchenyi tér 22.) 

 
3.2. A temetőhasználat rendjéről szóló 1/2001. (II. 6.) NÖKT. rendelet felülvizsgálata 
 
Gyarmati András polgármester: A bizottságok megtárgyalták, és úgy döntöttek, hogy az 
előterjesztést jóváhagyják, a temetői szolgáltatási díjakon nem változtat, azt az 1. számú 
melléklet szerint egyhangúlag javasolja a testületnek elfogadásra. Egyéb kiegészíteni valóm 
nincs. Kérdezem merült-e fel újabb kérdés, hozzászólás? 
 
Trembeczky Károly képviselő: Kezd rendezetlenné válni a temető új osztásának parcellája. 
Van, aki bebetonozza, emlékhelyet épít, ami miatt a közlekedő utakat akadályozza. Meg 
kellene a sírhely méretét határozni. 
 



 

 
 

 

Gyarmati András polgármester: Kérdezem a munkatársaimat van-e erre előírás, hogy egy 
1-2 személyes sírhelynek mekkora méretűnek kell lennie? Javasolom, hogy figyeljünk erre, és 
menjen ki az illetékes ügyintéző és mérje ki. 
 
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Én szoktam az ügyfelekkel kimenni, de soha 
nem merült fel probléma, mert a temetkezési vállalkozóknak ezt tudniuk kell. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Igazából a sírkövesekre gondoltam, hogy nem egyforma 
méretet készítenek. A mi temetőnknek hírneve van, amit szeretnék távlatokban is megőrizni, 
ezért jeleztem az észrevételemet. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Szeretném tájékoztatni a képviselőket, hogy az 
előterjesztés készítésekor szembesültünk azzal, hogy a temető rendelet 2001 évi. Nyilván 
való, hogy rövid időn belül felül kell vizsgálni, mert az óta a jogszabály is változhatott. Ennek 
keretében lesz lehetőség a sírhelyek méretének meghatározására is.  
 
Gyarmati András polgármester Van-e még 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: 
 
143/2016. (XI.28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy:  A temetőhasználat rendjéről szóló 1/2001. (II. 6.) NÖKT. rendelet felülvizsgálata 
 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1999. évi XLIII. 
törvény 40. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve az 
önkormányzat temetőhasználat rendjéről szóló 1/2001. (II. 6.) NÖKT. rendelet 
1. sz. mellékletében foglalt díjtételeket felülvizsgálata és annak módosítását 
nem tartja indokoltnak. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Gyarmati András polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő 

 
3.3. Nagylak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
 
Gyarmati András polgármester: A bizottságok megtárgyalták, alpolgármester úr javaslatát 
elvetették az újszülött támogatással kapcsolatban, és úgy döntöttek, hogy az előterjesztést 
eredeti formájában egyhangúlag javasolják a testületnek elfogadásra. Egyéb kiegészíteni 
valóm nincs. Kérdezem merült-e fel újabb kérdés, hozzászólás? 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 

14/2016.(XI.29.) 
önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 11/2016. (X. 
26.) rendelet módosításáról 

 
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
3.4. Nagylak Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciója 
 
Gyarmati András polgármester: A napirendet a bizottságok megtárgyalták és a 7. pont 
kiegészítéssel, ami a Balatán tanya földmérés költségének betervezéséről szól, a 2017. évi 
költségvetésbe. Így egyhangúlag javasolják a testületnek elfogadásra. Merült-e fel újabb 
kérdés, hozzászólás? Megállapítom, hogy nem. Kérem, aki kiegészítéssel együtt elfogadja a 
koncepciót, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
144/2016. (XI.28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Nagylak Község Önkormányzat 2017. költségvetési évi koncepciója 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylak Község 
Önkormányzat 2017. évi koncepciójáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a 
7. pont kiegészítésével a Balatán tanya földmérés költségének a 2017. évi 
költségvetésbe történő betervezésével elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
A határozatról értesítést kapnak:  
- Gyarmati András polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

  
3.5. Nagylak Községi önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 
 
Gyarmati András polgármester: Két bizottság megvitatta és javasolja elfogadásra. Közel 
170 millió forintra változik a költségvetés, ami további bevételektől függően, akár 
meghaladhatja a 220 millió forintot. Kérdezem merült-e fel újabb kérdés, hozzászólás? Nincs. 
Megállapítom, hogy nem. Kérem, aki a költségvetés módosításával egyetért, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A szavazást követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
 



 

 
 

 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2016.(XI.29.) 

önkormányzati rendelete 
Nagylak Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 

 
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
3.6. a hulladékgazdálkodási önkormányzati közfeladat átadásáról A DAREH Bázis Zrt. 
részére 
 
Gyarmati András polgármester: A megállapodás megkötése azt a célt szolgálja, hogy ne 
maradjon egyetlen település sem szolgáltató nélkül. A korábbi szolgáltatók megszerezték a 
jogosítványukat, de ahhoz, hogy véletlenül se következzék be az, hogy nem lesz akár 1 napig 
is szolgáltatás, ezért kell megkötnünk a feladat-ellátási szerződést a DAREH Zrt.-vel. A 
legutolsó ülésen alpolgármester úr vett részt akadályoztatásom miatt, és abban maradtunk, 
hogy a december 15.-i ülésen is ő fog részt venni. Így az információáramlás folyamatos lesz.  
Kérdezem alpolgármester úrnak van-e kiegészíteni valója?  
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Az elhangzottakkal nincs, inkább majd az egyebekben 
szeretnék egy pár gondolatot elmondani. 
 
Gyarmati András polgármester: Egyéb kérdés, vélemény? Nincs. Kérem, aki a DAREH 
Bázis Zrt.-vel kötendő megállapodással egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
145/2016. (XI.28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A hulladékgazdálkodási önkormányzati közfeladat átadásáról A DAREH Bázis 
Zrt. részére 
 

H a t á r o z a t 
  
 

Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délkelet-
Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás tagönkormányzata a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. 
pontja szerinti hulladékgazdálkodási kötelező önkormányzati feladat- és 
hatáskört – ide nem értve a rendeletalkotási kötelezettséget – a társulás részére 
átadja úgy, hogy a feladat átadásának napja a DAREH BÁZIS 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt., mint a társulás egyszemélyes 
tulajdonában álló gazdasági társaság és a társulás között létrejött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatálybalépése után a 
képviselő-testület és az illetékességi területén jelenleg érvényes szerződés vagy 
kirendelés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdasági 
társaság közötti jogviszony megszűnése napját követő nap. A képviselő-testület 
az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása tárgyú feladat-
ellátási szerződést a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
 



 

 
 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat-ellátási 
szerződést aláírja, és a képviselő-testület döntését a társulás elnökével közölje. 
 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 
- Gyarmati András polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- DAREH Molnár Sándor megbízott elnök (ugrone.b.marta@oroshaza.hu) 

 
3.7. a 2017. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtása 
 
Gyarmati András polgármester: Tisztelt Képviselőtársaim! Hétfőn voltunk kolléganőmmel 
a munkaügyi központban a következő évi közmunkapályázattal kapcsolatos megbeszélésen. 
Ugyanazt a három területen lévő pályázati lehetőséget szeretnénk igénybe venni, mint eddig 
is. Tapasztalatunk az volt az utóbbi 3 évben, hogy a lejelentetett 28 főt már nem tudtuk 
biztosítani. Ennek két oka van, többen elhelyezkedtek a versenyszférában, illetve vannak 
olyanok, akik nem is akarnak dolgozni, ők kikerülnek a rendszerből. Mindezek miatt 
csökkentettük a létszámot. 28 millió forintot meghaladó összegről van szó, amiről azt kell 
tudni, minél több embert foglalkoztatunk ez havonta 112 e forint/fő/hó, ebből 22 e 
forint/fő/hó, ami eszközvásárlásra fordítható. Ez adja ki azt az 5,5 millió forintot. December 
15.-ig kell benyújtani a programtervet. Nagyjából február közepére várható döntés. Van-e 
kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatosan? 
 
Trembeczky Károly képviselő: Az eszközbeszerzésre fordítható összegre reflektálnék. A 
kistraktor ideje lejárt, nagyobb teljesítményű eszköz beszerzését javasolnám. 
 
Gyarmati András polgármester: Egy ugyanilyen gép beszerzése már be van tervezve, amit 
adapterekkel lehet bővíteni. Nekünk a hótoló adapter már meg van. Nagy figyelmet 
fordítottunk az eszközbeszerzésre, vannak tartalékaink. Más észrevétel? Nincs, kérem 
szavazzunk. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
146/2016. (XI.28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A 2017. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 2017. évre 
vonatkozó a szociális ráépülő járási közfoglalkoztatási programok indítását 
belvíz-elvezetési programok, közúthálózat karbantartása, illegális 
hulladéklerakó-helyek felszámolása programelemekre vonatkozóan. 
 
A képviselő-testület támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési 
eljárások megindítását. 
 



 

 
 

 

Felhatalmazza Gyarmati András polgármestert az előzetes tervek elkészítésére 
és azok benyújtására.  
 
Határidő: 2016. december 15. 
Felelős: polgármester 
 
Határozatról értesítést kap:  
- Csongrád Megyei Kormányhivatal, Makói Járási Hivatala, Foglalkoztatási 

Osztály 
- Gyarmati András polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
-  Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő 

 
4. Egyebek 

 
Gyarmati András polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy mindkét utas pályázat 
összege megérkezett a számlánkra. Az útfelújítás bekerülési költségét ki is fizettük. Locskai 
Zoltán alpolgármester úr felvetette a Gyár 7. számú lakások nyílászárójának felújítása 
kapcsán, hogy még egy helyről kérjünk árajánlatot. Ennek eleget tettem. Igyekeztem mindig 
olyan vállalkozókat bevonni a kivitelezésbe, akik megfelelő munkát végeztek, elfogadható 
áron. Nem biztos, hogy az olcsóbb a jó. Az első árajánlat esetében a kedvezménnyel 2,5 
millió forint volt. Mindent ugyanarra kértem meg. ÁTRIMEX Kft Mesterház Békéscsaba 3.75 
e forint. Ez is azt bizonyítja, hogy a makóiak kedvezőbb árajánlatot adtak.  
A kalácsosztás ismét a karácsonyt megelőző hétvégén, szombaton kerül 8 órától kiosztásra, 
melyhez kérem a testület segítségét a testületnek. Van-e valaki, aki nem tudja vállalni? Nincs. 
Szintén a szokásunknak megfelelően a falukarácsonyunkat a kalácsosztást követő napon 
december 18-án 14.00 órakor kezdjük, várok mindenkit szeretettel. Még egy információ, 
mindenki tudja, hogy le fogok mondani a mandátumomról. Ezért december 5. napján 
rendkívüli testületi ülés lesz, amin benyújtom a lemondásomat. Kérdezem okoz-e ez 
valakinek problémát, mert szeretném, ha mindenki jelen lenne. 
 
Kolozsvári Rozália lépviselő: Hány órakor kezdődne az ülés?    
 
Gyarmati András polgármester: Nincs eldöntve, ebben kérném a testület javaslatát.  
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Jelezném, hogy én éjszakás vagyok, ezért nekem a 
reggel 7.00 óra lenne a megfelelő. 
 
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Szeretném felhívni a szociális bizottság 
figyelmét, hogy a szociális célú tüzelőanyag ügyében is meg kell hoznia a döntését, mert 
mihamarabb kiosztásra kell, kerüljön. Amennyiben 7.00 órakor lenne testületi ülés, 7.30 
órától lehetne bizottsági ülést tartani.  
 
Gyarmati András polgármester: Akkor jövő héten hétfőn 7.00 órakor rendkívüli testületi 
ülést tartunk. A menete a következő lesz. Benyújtom a lemondásomat, írásban átadom az 
alpolgármesternek, aki ezt fölolvassa a testületnek, aki ezt a szándékomat tudomásul veszi. A 
mandátum ettől függetlenül december 29. 24.00 óráig tart. Onnantól kezdve alpolgármester úr 
veszi át a település irányítását egészen az időközi választások végéig. Ennyit szerettem volna 
elmondani. Van-e valakinek fontos közlendője az egyebek kapcsán? 
 



 

 
 

 

Trembeczky Károly képviselő: A katasztrófavédelemhez tartozó kéményseprő körbejárta a 
települést. A tanyavilágot is bejárja? Azért kérdezem, mert egy ott lakó család kémény nélküli 
tüzelőberendezés használatával fűti a házát gumival. Szabálytalan, nem beszélve, ez által 
három gyermekének a testi épségét veszélyezteti. Kérném a kéményseprő figyelmét erre 
fölhívni, valamint Kolozsvári Rozália képviselőtársam figyelmét a családsegítői munkája 
révén, látogasson el hozzájuk.  
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Tájékoztatom a testültet, hogy a DAREH taggyűlésen 64 
önkormányzat képviseltette magát. Fontos kérdésben kellett dönteni. Az elnök Molnár Sándor 
Vésztő település polgármester lett, aki Békés megyét képviseli. Csongrád megye 
képviseletében pedig Farkas Jánost Magyarcsanád polgármesterét köszönthettük. A felügyelő 
bizottság elnöke is megválasztásra került Szamos Péter személyében. A másik döntés a 
működési hozzájárulásról szólt. Felkérik az önkormányzatokat, hogy a működési 
hozzájárulást, amennyiben a lehetősége engedi, az önkormányzatoknak 2016. évben kérik 
átutalni.  
  
Gyarmati András polgármester: Köszönöm a tájékoztatást, kérném, hogy térjünk vissza a 
tagdíj megfizetésére. Ezzel kapcsolatosan kérnék egy szavazást arra vonatkozólag, hogy ezt 
az összeget még ebben az évben átutaljuk. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
147/2016. (XI. 28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: DAREH 2017. évi tagdíj átutalásáról döntés 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
a DAREH részére fizetendő önkormányzatra eső 2017. évi tagdíját 38.940,- 
Ft, azaz: Harmincnyolcezer-kilencszáznegyven forint tagdíjat 2016. évben 
teljesítse.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 

 
 
Gyarmati András polgármester: Köszönöm, akkor a héten lehet utalni a pénzt. Az 
egyebeket lezárom, a nyílt ülést bezárom, a tárgyalást zárt üléssel folytatjuk, de előtte öt perc 
szünetet rendelek el. (15.30 órakor)   
 

k.m.f.t. 
 

 
 Gyarmati András Nyergesné Kovács Erzsébet 
 polgármester jegyző 
 
            Trembeczky Károly Runákné Gulácsi Krisztina  
              jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő  


