
Iktató szám: 2-52/2016. 
 
 

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2016. DECEMBER 05-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT 

ÜLÉSÉRŐL 
 
 

N A P I R E N D 
 

 
 

1. Gyarmati András polgármester polgármesteri tisztségének megszűnése  
      Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
 
 

 
HATÁROZAT 

 
 
167/2016.(XII.05.) 

 
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 05-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, Bakacsi Orsolya pénzügyi előadó, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Vighné Ménesi 
Zsuzsanna főkönyvi könyvelő, Bakacsi Orsolya pénzügyi előadó, Tóth Józsefné szociális 
ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Lakosság részéről megjelent: 2 fő 
 
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 Runákné Gulácsi Krisztinát 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 Runákné Gulácsi Krisztina és Trembeczky Károly legyen, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
167/2016. (XII. 05.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. december 05-én 
tartott rendkívüli, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Runákné Gulácsi 
Krisztina és Trembeczky Károly képviselőket megválasztotta. 
 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 
 



Gyarmati András polgármester: Egy napirendünk van. Bizonyára mindannyian és régóta 
tudják, hogy visszavonulok, és a polgármesteri tisztségről való lemondásom miatt kerül sor a 
rendkívüli ülésre.  
Kérem ezt az egy napirendet jóváhagyni.  

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

 
1. Gyarmati András polgármester polgármesteri tisztségről történő lemondása  

 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatban. 
 
Gyarmati András polgármester: Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a napirenddel 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
168/2016. (XII. 05.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. december 05.-i 
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. Gyarmati András polgármester polgármesteri tisztségről történő lemondása  

 
1.sz. n a p i r e n d: Gyarmati András polgármester polgármesteri tisztségének megszűnése  
 
Gyarmati András polgármester: Nagylak az életem meghatározó részévé vált, közel 45 év 
munkaviszony van mögöttem, melyből 13, illetve 10 év a településhez köt. Elfáradtam, és úgy 
döntöttem, hogy polgármesteri mandátumomról lemondok. A napirend a továbbiakban úgy 
folytatódik, hogy alpolgármester úrnak átadom az írásba foglalt lemondásomat, amit ő fel fog 
olvasni a testületnek. Erről határozatot kell elfogadni. Örülnék, ha hozzászólás nélkül ez így 
történne, és a testület tagjai tiszteletben tartanák a döntésemet. Szeretném megköszönni – 
nemcsak ebben a ciklusban -, hanem az előző ciklusban is jelenlévő képviselőknek, azt a 
munkát, amivel próbálták csiszolni, fényesebbé, jobbá tenni a döntéseimet. Szeretném 
megköszönni a külsős bizottsági tagok véleményét a döntés előkészítések során, ami 
reményeim szerint azt eredményezte, hogy helyesen döntöttünk a munkánk során. Jegyző 
asszonynak, és a korábbi jegyzőknek is szeretném megköszönni, a támogató munkát, 
elsősorban azt, hogy mindig a törvényesség útját kísérték figyelemmel. Ennek köszönhető, 
hogy semmilyen törvénytelenség nem kötődik az elmúlt 10 évhez, a munkámhoz, és én erre 
nagyon büszke vagyok. Másik terület a gazdálkodás. Kezdetben álmatlan éjszakákat okozott a 
pénztelenség, és a munkatársakkal agyaltunk azon, hogy közvilágítási számlákat hogyan 
tudtunk kifizetni. Ehhez képest az elmúlt években – amire büszke vagyok -, pozitív szaldóval 
tudtuk zárni a gazdálkodásunkat, és ez most is így van. Terveim, és a szándékom, hogy 
tartalékkal hagyom itt a települést december 29-én az utolsó napomon. Olyan tartalékkal, ami 
– amennyiben a következő polgármester két évig nem tud semmit hozni a falunak -, akkor is 
nyugodt gazdálkodásra számíthat. nem kell attól félnie, hogy olyan helyzet áll elő, mint az én 
mandátumom kezdetén. Ezekre én nagyon büszke vagyok, és azzal fogok fölállni a 



polgármesteri székből, hogy a képviselők jó emlékkel őriznek a szívükben engem, mert én is 
ezt fogom tenni. Nagyon szeretném azt is elérni, hogy én ugye nem akarok a településtől 
elszakadni, és remélem, hogy a testület egy-egy fontos eseményre meghív engem. 
Amennyiben ez így lesz, azt előre is megköszönöm. Ezért született az az újságcikk, hogy 
„Gyarmati veszi a kalapját, és marad”, mert nem akarom megszakítani a településsel a 
viszonyomat. Ezeket a gondolatokat szerettem volna képviselőtársaimmal megosztani. 
Átadom a mandátumom lemondásáról szóló levelet.  
Alpolgármester úr! Szeretném átadni a lemondásomat, és tisztában vagyok azzal, hogy 
számomra ez visszavonhatatlan. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Tisztelt Képviselőtársaim. Bekövetkezett, amiről tudtunk. 
Ez egy rendhagyó esemény Nagylak történetében, mert időközi választások lebonyolítására 
még nem volt példa.  
Felolvassa a lemondó nyilatkozatot, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Gyarmati András polgármester: Kérdezem van-e hozzászólása, véleménye valakinek az 
elhangzottakkal kapcsolatban? 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Egy pár szóban kérem ismertetni a képviselőket a január 1. 
napjától kezdődő időszak eseményeiről, csak nagy vonalakban. 
 
Gyarmati András polgármester: Ami rám vonatkozik, azt nagyon szívesen teszem, de ami, 
az időközi választásokkal kapcsolatos az jegyző asszony kompetenciája, és azt kérem, majd 
válaszolja meg. Ezt az eseményt követően végezzük a munkánkat együtt, hiszen december 29. 
napja 24.00 óráig én vagyok a polgármester. A településnek van választott alpolgármestere, 
ebben semmi nem változik, abban van változás, hogy a mandátum megszűnésétől az időközi 
választás bekövetkeztéig az alpolgármester viszi tovább a település ügyeit. A törvényesség 
ügyvivő alpolgármesternek nevezi. A decemberi soros testületi ülésen fogadjuk el az átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendeletet, ami bizonyos korlátozást szab az ügyvivő alpolgármesternek, 
illetve korábban a polgármesternek. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a közüzemi számlák és 
minden egyéb beszállítói tartozással együtt járó számlák kiegyenlítésére jogosítja őt fel, 
illetve a testületi üléseket ez alatt az idő alatt ő vezeti. Új testületi tag belépésére az időközi 
választás eredményét követően kerül majd sor. Decemberben a soros testületi ülés a szokásos 
sorrendben zajlik. A jegyző asszony és a munkatársak előkészítik az anyagot, meghozzuk a 
döntésünket. Közben az apparátus, jegyző asszony irányításával folyamatosan készíti elő 
azokat a dokumentumokat, amelyek egy hivatalos átadáshoz szükségesek az ügyvivő 
alpolgármester részére. Erre a mandátum átadását követő 8 napon belül kerül majd sor, azzal  
az időponttal, melyben a felügyeleti szervvel megegyeznek. A Kormányhivatal képviselője, 
jegyző, a lemondott polgármester és ügyvivő alpolgármester lesz jelen. Az átadás átvétel 
dokumentumairól készült jegyzőkönyvet aláírásunkkal szentesítjük. December 29-én 
munkatársammal az összes kiegyenlítetlen számlát rendezzük, és tudni fogjuk, mennyi pénze 
marad az önkormányzatnak. A jelen esetben jegyző asszony és az alpolgármester 
személyéhez is ragaszkodom. Nem kötelező, de azért ragaszkodom ehhez, hogy én ezt egy 
tisztességes, szépen lezárt pályának, életútnak tekinthessem, és nyugodtan mehessek pihenni. 
Ezt követő időszakot, milyen lépések követik, abban jegyző asszony a kompetens, ezért most 
megkérem, ismertesse.    
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester Úr, 
Tisztelt Képviselők! Tudtuk, hogy be fog következni, de nagyon nehéz megszólalni. A 
magam és a munkatársaim nevében is elmondhatom, hogy egy nagyon családias légkörű 



munkakapcsolat alakult ki polgármester úr és az apparátus között. Kívánok hosszú, boldog 
nyugdíjas éveket, és szeretném kérni, ahogy ideje engedi, látogasson meg minket. A 
továbbiakról, ahogy polgármester úr is említette december 29-én 24.00 órakor szűnik meg a 
megbízatása. Ez azt jelenti, hogy polgármesteri tisztség december 30. napjától üres. Ettől 
számított 120 napon belüli időpontra a Helyi Választási Bizottság kitűzi az időközi választás 
időpontját. A bizottság határozatba foglalja a törvény szerinti határidőre vonatkozó 
előírásokat, melynek a melléklete adja a határnapokra vonatkozó ütemezést. Ezt már 
elkészítettem, alpolgármester úrral megbeszéltük, és ha a HVB elfogadja, akkor 2017. 
március 26. lehet a leghamarabbi időpont, amikor a választásra sor kerülhet. A törvényességi 
felügyeletet gyakorló kormányhivatallal egyeztettem, január első hetében kerül sor az átadás-
átvételre. A jegyzőkönyv mintát megküldték, ezen már dolgoznak a kollégák. Ennek 
melléklete lesz egy terjedelmes iratcsomó, melyet tételesen az átadás napján nem lehet 
átforgatni, de aláírásunkkal szentesítjük, hogy a jegyzőkönyvben foglaltak a valóságnak 
megfelelnek. Alpolgármester úr részére az átmeneti időszakban minden segítséget meg 
fogunk adni, kérem erre a kollégákat is. 
 
Gyarmati András polgármester: Van-e hozzászólás, vélemény. Amennyiben nincs, a 
határozat szövegét felolvasom, és az elfogadásra biztatok mindenkit. 
 
Kérem, hogy aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
169/2016. (XII. 05.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Gyarmati András polgármester polgármesteri tisztségének megszűnése  
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete Gyarmati András 
polgármester 2016. december 05. napján kelt, polgármesteri tisztségről történő 
lemondását magába foglaló nyilatkozatát tudomásul vette. 
A lemondás időpontja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 69. §-ában foglaltak szerint a nyilatkozattételt követő egy 
hónapon belüli időpont: 2016. december 29.  

 
Gyarmati András polgármester: Szeretném alpolgármester úrnak a testület tagjainak az új 
apparátusnak segítségemet felajánlani. Mivel több napirend nincs, ezért a rendkívüli testületi 
ülést bezárom. (7.30 órakor)  

k.m.f.t. 
 

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


