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Iktató szám: 2-53/2016. 

 
 

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2016. DECEMBER 19-ÉN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 

 
N A P I R E N D 

 
 

1. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

2. Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve    
Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
3. Nagylak Község Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének 

megalkotása 
Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

4. Tájékoztató a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben 
hozott döntéseiről 
Előadó: Gyarmati András polgármester, Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, állandó 
bizottságok elnökei 
 

5. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről 
Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

6. A hivatal teljesítményértékelési céljainak kitűzése 
Előadó: Gyarmati András polgármester, Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
 

7. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 
Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
 

8. Előterjesztések 
      8.1.Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
            módosítása 
      8.2.Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására 
            megkötött Megállapodás módosítása 
      8.3.Gyarmati András leköszönő polgármester tisztségének megszűnését követő munkajogi 
            intézkedések  
      

9. Egyebek 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 19-én 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 
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 soros 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 képviselő-
testületet, 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: 
 
170/2016. (XII. 19.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. december 19-én 
tartott soros, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Kolozsvári Rozália és 
Locskai Zoltán képviselőket megválasztotta. 
 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Gyarmati András polgármester: A napirenddel kapcsolatosan egyéb előterjesztésem nincs, 
mint ami írásban kiment.  
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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. Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve    
Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
3. Nagylak Község Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének 

megalkotása 
Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

4. Tájékoztató a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben 
hozott döntéseiről 
Előadó: Gyarmati András polgármester, Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, állandó 
bizottságok elnökei 
 

5. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről 
Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

6. A hivatal teljesítményértékelési céljainak kitűzése 
Előadó: Gyarmati András polgármester, Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
 

7. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 
Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
 

8. Előterjesztések 
      8.1.Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
            módosítása 
      8.2.Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására 
            megkötött Megállapodás módosítása 
      8.3.Gyarmati András leköszönő polgármester tisztségének megszűnését követő munkajogi 
            intézkedések  
      

9. Egyebek 
 

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: 
 
171/2016. (XII. 19.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 
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H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. december 19.-i 
soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

1. Polgármesteri tájékoztató 
      Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

2. Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi 
munkaterve    
      Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

3. Nagylak Község Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló 
rendeletének  megalkotása 
      Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

4. Tájékoztató a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről 
      Előadó: Gyarmati András polgármester, Nyergesné Kovács Erzsébet 
jegyző,     
      állandó bizottságok elnökei 
 

5. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről 
      Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

6. A hivatal teljesítményértékelési céljainak kitűzése 
      Előadó: Gyarmati András polgármester, Nyergesné Kovács Erzsébet 
jegyző 
 

7. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 
      Előadó: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
 

8. Előterjesztések 
            8.1.Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési    
                  Szabályzatának módosítása 
            8.2.Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és 

fenntartására 
                  megkötött Megállapodás módosítása 
            8.3.Gyarmati András leköszönő polgármester tisztségének megszűnését 

követő     
                  munkajogi intézkedések  
      

9. Egyebek 
 

1.sz. n a p i r e n d: Polgármesteri tájékoztató 
 
Gyarmati András polgármester: A két ülés között mindössze két hét telt el, ezért az 
esemény is kevesebb volt. Kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a 
polgármesteri tájékoztatóval egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
172/2016. (XII. 19.) 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: Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi 
munkaterve    
 
Gyarmati András polgármester: Következő napirend Nagylak Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve. Mivel jelen voltam az együttes bizottsági 
ülésen tudom, hogy alpolgármester úrnak volt egy javaslata, hogy június hónapban 
napirenden szerepeljen a posta részéről a tájékoztatás, amit a két bizottság egyhangúlag 
javasol a testületnek elfogadásra. Van-e újabb észrevétel a munkatervvel kapcsolatban? 
Nincs. Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a 2017. évi kiegészített munkatervvel egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
173/2016. (XII. 19.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve  
 

H a t á r o z a t 
 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2017. 
évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: értelem szerint 

 
3.sz. n a p i r e n d: Nagylak Község Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló 
rendeletének  megalkotása 
 
Gyarmati András polgármester: Következő előterjesztés Nagylak Község Önkormányzat 
átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása. Az együttes bizottsági ülésen 
elmondtam, hogy minden évben meghozzuk ezt a rendeletet, ami arról szól, hogy a következő 
év költségvetésének elfogadásáig – február 15.-ig -, a polgármestert arra hatalmazza föl, hogy 
a szolgáltatói számlákat fizesse ki, szedje be a bevételeket. Kivétel ez alól a Bursa Hungarica, 
mert ennek a díját át kell utalni. A bizottságok megvitatták az előterjesztést, és egyhangúlag 
javasolják a testületnek elfogadásra. Merült-e fel egyéb kérdés, észrevétel? Nem. Amennyiben 
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nem, kérem, hogy aki a átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
Savazásra bocsátást követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és 
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2016. (XII. 21.) 

önkormányzati rendelete 
a 2017. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról 

 
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
 
4.sz. n a p i r e n d: Tájékoztató a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
 
Gyarmati András polgármester: A következő napirend tájékoztató a polgármester, a jegyző 
és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. A két bizottság 
megtárgyalta, és egyhangúan javasolja a testületnek elfogadásra. Felmerült-e azóta egyéb 
kérdés, észrevétel. Nem. Amennyiben nem, kérem, hogy aki az előterjesztéssel egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
174/2016. (XII. 19.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Tájékoztató a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről 
 

H a t á r o z a t 
  

Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete az átruházott 
hatáskörökről szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja. 

 
 
5.sz. n a p i r e n d: Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről 
 
Gyarmati András polgármester: A következő előterjesztés Beszámoló a jogi személyiségű 
társulásokban végzett tevékenységről. A bizottsági ülésen elmondtam, hogy a Makói 
Kistérség Többcélú Társulása keretében két feladat maradt, az orvosi ügyelet ellátása, és a 
belső ellenőrzés. E két feladat mellett folyamatosan tájékoztattam a testületet az 
ivóvízminőség-javító program fejleményeiről, a megvalósulásáról, a szabálytalanságról, az 
újabb határidőről, 600 millió forintról, amiből meg kell valósítani a kiegészítő technológiát, 
valamint a DAREH társulás taggyűléseiről. Az utolsó kettőn már alpolgármester úr vett részt. 
A bizottság megvitatta, és javasolja a testületnek elfogadásra. Felmerült-e azóta egyéb kérdés, 
észrevétel. Nem. Amennyiben nem, kérem, hogy aki az előterjesztéssel egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
175/2016. (XII. 19.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Tájékoztató a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről 
 

H a t á r o z a t 
  

Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester jogi 
személyiségű társulásaiban végzett tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, a 
beszámolót elfogadja. 
 

 
6.sz. n a p i r e n d: A hivatal teljesítményértékelési céljainak kitűzése 
 
Gyarmati András polgármester: A hivatal teljesítményértékelési céljainak kitűzéséről szóló 
előterjesztést a bizottsági ülésen jegyző asszony vezette le. Elmondta, hogy tulajdonképpen a 
2016. évi célok maradtak 2017. évre vonatkozólag is, a Központi Címregiszter 
Nyilvántartásával kapcsolatos feladatok beemelésével kiegészítve. Trembeczky Károly a 
Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság elnöke javasolta, hogy apparátus munkájának 
elismerése a 2017. évi költségvetésbe kerüljön betervezésre. A két bizottság ezzel a 
kiegészítéssel javasolja a testületnek elfogadásra. Felmerült-e azóta egyéb kérdés, észrevétel. 
Nem. Amennyiben nem, kérem, hogy aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
176/2016. (XII. 19.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A hivatal teljesítményértékelési céljainak kitűzése 
 
 

H a t á r o z a t 
  

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati 
Hivatal köztisztviselői vonatkozásában 2017. évre a teljesítmény 
követelmények alapját képező célokat a határozat mellékletében foglaltak 
szerint, valamint az apparátus munkájának elismerése a 2017. évi 
költségvetésbe kerüljön betervezésre. 
 
Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesítést kapnak:  
- Gyarmati András polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
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7.sz. n a p i r e n d: Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 
 
Gyarmati András polgármester: Következő napirend a beszámoló a Közös Önkormányzati 
Hivatal munkájáról. A bizottsági ülésen ezen előterjesztés kapcsán született egy olyan 
javaslat, hogy januárban a két testület tartson közös megbeszélést a költségvetés tervezése 
előtt, a köztisztviselők bérezése ügyében. Vélemény, kérdés, észrevétel az előterjesztéssel 
kapcsolatban? 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: A bizottság megtárgyalta és egyetértett ezzel kapcsolatban, 
lépéseket teszünk januárban a közös megbeszélés érdekében.  
 
Gyarmati András polgármester: Köszönöm, egyéb észrevétel?  Amennyiben nincs, kérem, 
hogy aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
177/2016. (XII. 19.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 
 

H a t á r o z a t 
  

 Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző Magyarcsanádi 
Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámolóját 
megtárgyalta, azt elfogadja.  

 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal  

 
Határozatról értesítést kap: 
- Gyarmati András polgármester 
- Farkas János polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Hivatal köztisztviselői 

 
8.sz. n a p i r e n d: Előterjesztések 
8.1.Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása 
 
Gyarmati András polgármester: Előterjesztések következnek. Magyarcsanádi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. A bizottságok 
megtárgyalták, nekem további észrevételem nincs. Kérdezem jegyző asszonyt van-e 
kiegészíteni valója? 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Egyetlen kiegészítésem van, ami a bizottsági ülésen 
nem került említésre. A szabályzat kiegészül egy 5.3. ponttal, mivel több köztisztviselő 
rendelkezik a jogszabályban előírtnál több iskolai végzettséggel, és jogosult lehet képzettségi 
pótlékra. Így szól a kiegészítés: a képzettségi Pótlékra jogosító munkaköröket a jegyző a 
Közszolgálati Szabályzatban rögzíti. Ilyen például a mérlegképes könyvelői végzettség 
(államháztartási). Az alacsony béreket tekintve, ha valaki egyéb képzettséget szerez a 
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munkavégzéséhez, legalább ebben a pótlékban részesülhessen. Ezt be kell tervezni a 2017. évi 
költségvetésbe. 
 
Gyarmati András polgármester: Köszönöm. Van-e egyéb kiegészítés? Amennyiben nincs, 
kérem, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
178/2016. (XII. 19.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi Közös 
Önkormányzati Hivatal a 109/2016. (IX. 19.) határozattal elfogadott Szervezeti 
és Működési Szabályzatát hatályon kívül helyezi és az új szabályzatot az 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2017. január 1. 

 
Határozatról értesítést kap: 
 Gyarmati András polgármester 
 Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

 
8.2.Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására megkötött 
Megállapodás módosítása 
 
Gyarmati András polgármester: Következő előterjesztés a Magyarcsanádi Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására megkötött Megállapodás módosítása. 
Gyakorlatilag az előző előterjesztés folyamodványa. A bizottságok egyhangúan javasolják a 
testületnek elfogadásra. Van-e további észrevétel? Fontos kiemelni itt is, hogy már látszik az, 
hogy a normatíva nem fogja lefedni a béreket és járulékait, tehát az előterjesztésnek 
megfelelően a két testületnek mindenképpen ki kell egészíteni a járandóságokat. Egyéb 
észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
179/2016. (XII. 19.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására 
megkötött Megállapodás módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi Közös 
Önkormányzati Hivatal a 106/2014. (XII. 05.) határozattal elfogadott és a 
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108/2016. (IX. 19.) határozattal módosított, a Magyarcsanádi Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására kötött Megállapodás 
módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2017. január 1.  

 
8.3.Gyarmati András leköszönő polgármester tisztségének megszűnését követő munkajogi 
intézkedések  
 
Gyarmati András polgármester: Következő előterjesztés Gyarmati András leköszönő 
polgármester tisztségének megszűnését követő munkajogi intézkedések tárgyában készült. A 
napirend kapcsán kérem a képviselő-testület tagjait, mivel érintett vagyok, tisztességem 
megőrzése miatt, járuljon hozzá a szavazásból történő kizárásomhoz. Van-e kérdés, 
vélemény? Nincs. Akkor kérem, hogy aki a polgármester tisztségének megszűnését követő 
munkajogi intézkedések tárgyában hozandó döntésekből való kizárásommal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Nem kellene zárt ülésen tárgyalni ezt? 
 
Gyarmati András polgármester: Hozzájárulok a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz. Kérem 
szavazzunk először a kizárásról. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
180/2016. (XII. 19.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Gyarmati András polgármester szavazásból történő kizárása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése 
alapján Gyarmati András polgármestert kérésére a személyét érintő munkajogi 
intézkedések tárgyában hozandó döntéseknél a szavazásból kizárja.   
 
Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 
- Gyarmati András polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

 
Gyarmati András polgármester: A további döntéseket egyszerre tárgyaljuk. Ahogyan a 
bizottsági ülésen is elmondtam a szabadság megváltás kérdésében valószínű nem lesz vita, 
igyekeztem minél több napot kivenne, hogy engem ne érjen vád azért, hogy felhalmozott 
szabadság miatt milliókat kell kifizetnie részemre az önkormányzatnak. Két határozati 
javaslat van a testület előtt, amit vitára bocsátok. 
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Locskai Zoltán alpolgármester: A végkielégítés megítélése számomra nem kérdés, hiszen 
az elmúlt 10 év alatt polgármester úr nevéhez, és személyéhez sok minden kötődik a 
településen. Számomra a hat hónap elfogadható, ezt fogom támogatni. 
 
Gyarmati András polgármester: Képviselő-testület többi tagjának van-e észrevétele? Nincs. 
Akkor az 1. számú határozatban elhangzott javaslattal, hogy a polgármester hat havi 
végkielégítést kapjon, az kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 1 kizárással az 
alábbi határozatot hozta: 
 
181/2016. (XII.19.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Gyarmati András polgármester végkielégítés megállapítása 
 

H a t á r o z a t 
 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/D. § (1) bekezdése alapján 
Gyarmati András leköszönő polgármester részére 6 havi illetményének 
megfelelő összegű 2.279.904,- Ft, azaz: kettőmillió-kettőszázhetvenkilencezer-
kilencszáznégy forint összegű végkielégítést állapít meg, melynek fedezetét az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésében a Személyi juttatások előirányzata 
terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a végkielégítés határidőre történő 
kifizetése érdekében a határozat illetményszámfejtő hely részére történő 
továbbításáról gondoskodjon. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2016. december 29. 
 
A határozatról értesül: 
- Gyarmati András polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő 

 
Gyarmati András polgármester: A 2. számú határozati javaslat a szabadságmegváltásról 
szól, ennél jeleztem, hogy különösebb vita nem alakulhat ki, mert ez jár, és ki kell fizetni. A 
bizottságok támogatták. Van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a 2. 
számú határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül, 1 kizárással az 
alábbi határozatot hozta: 
 
182/2016. (XII.19.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Gyarmati András polgármester szabadság megváltása 
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H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szabadság-nyilvántartás 
adatai alapján megállapítja, hogy Gyarmati András polgármester 2016. évben 
ki nem vett szabadság napjainak száma 28., előző évről/évekről áthozott ki 
nem vett szabadsággal a polgármester nem rendelkezik. 
 
A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 107. § (2) bekezdése alapján Gyarmati András leköszönő polgármester 
részére 28 nap, bruttó 506.641,- Ft összegű szabadság megváltásáról 
rendelkezik, melynek fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 
Személyi juttatások terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szabadság megváltása érdekében 
a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2016. december 29. 

 
9.Egyebek 
 
Gyarmati András polgármester: Egyebek következnek. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Az egyebek előtt szeretnék szólni. 
 
Gyarmati András polgármester: Igen tessék. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Az egyebek előtt szeretnék szólni, azért, mert nagyon 
kapcsolódik az előző döntésünkhöz. A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a polgármester 
úrnak a képviselő-testület dönthet jutalom megítéléséről. A jutalom évi mértéke nem 
haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hat havi összegét. 
Szeretném javasolni, hogy jutalmat is adjon a testület polgármester úrnak. Polgármester úr a 
tisztségét immár harmadik ciklusban tölti be, mindig takarékosan gazdálkodott, a település 
sokat fejlődött. Hosszú lenne fölsorolni azoknak a nyertes pályázatoknak a sorát, amelyek a 
nevéhez fűződnek. Lett templomunk, játszótér, óriásgombolyag múzeum, megújult a 
művelődési ház, a hivatal, a könyvtár, ifjúsági klub, tornaterem stb. Folyamatosak voltak az 
eszközbeszerzések, a település esztétikus, rendezett. Mindezekre tekintettel javasolnám, hogy 
a lehetőségeinkhez mérten a végkielégítésen túl, jutalommal is elismerjük polgármester úr 
tevékenységét.  
 
Gyarmati András polgármester: Köszönöm szépen. Mivel ez javaslat beszélni kell róla, 
engem is meglepett, de jól esett. Átadom a szót a testület tagjainak. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Engem is meglepett. Jobban szerettem volna zárt körben 
beszélni erről.  
 
Trembeczky Károly képviselő: Én már korábban is fölvetettem a zárt ülés lehetőségét. Azt 
is tudjuk, hogy a pénz, rendelkezésre áll. Engem is meglepett ez az előterjesztés. 
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Kolozsvári Rozália képviselő: Itt is elmondható lenne, mint a köztisztviselőknél, hogy nem 
ismertük el korábban anyagiakkal a tevékenységét, pedig lehetőség lett volna rá, de nem 
tettük meg. Fizetését sem emeltük, jutalmat se adtuk. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Egyetértek képviselőtársammal. Javasolom, hogy a 2017. 
évi munkatervben és a munkatervek mindegyikében november hónapban szerepeljen egy 
olyan pont, amikor a polgármester és az apparátus munkájának elismeréséről beszélünk. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A javaslathoz szeretném elmondani, hogy a 
munkatervet már elfogadta a testület, de ez természetesen nem akadálya annak, hogy a jövőre 
vonatkozólag egy ilyen jellegű előterjesztés a decemberi ülésre bekerüljön. Tájékoztatásul 
mondom, hogy a kormányhivatalnak volt a közelmúltban egy fölmérése a polgármesterek, 
jegyzők, besorolását, jutalmazását illetően, és ennek eredményeként került egy anyag 
kiadásra, ami tartalmazza azt, hogy a polgármesterek jutalmazásával választási időszakot 
követően, illetve azon túl hogyan kell eljárni. Több önkormányzatnál előfordult kirívó eset, 
amikor a testület a választást követő első testületi ülésen állapított meg a polgármesternek az 
előző ciklusban végzett tevékenységéért jutalmat. Ez törvénysértő, mert az alakuló üléstől 
számított időre időarányosan lehet a munkáját értékelni. Új jogviszony kezdődik, akkor is, ha 
a polgármestert újraválasztják. Ennek kapcsán egy kicsit kutakodtam, és több 
önkormányzatnál gyakorlata van annak, hogy december hónapban értékelik a polgármester 
egész évben végzett tevékenységét. Tehát itt az a helyzet állt elő, ahogy képviselő asszony is 
mondta, elfelejtődött. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Kérünk polgármester úrtól egy kis szünetet, hogy 
megbeszéljük a javaslatot. 
 
Gyarmati András polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Egy indítvány nyomán 5 perc 
szünetet rendelek el. (14.40 óra) 
 
Szünet. 
 
Gyarmati András polgármester: Folytatjuk a testületi ülést, kérem a testületet, mondja el, 
mire jutottak. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Arra a döntésre jutott a testület egyhangúan, hogy 
polgármester úr részére szavazzunk meg jutalmat, 2 havi illetményének megfelelő összegben. 
 
Gyarmati András polgármester: Nagyon jól esik, köszönöm. Amennyiben nincs egyéb 
hozzászólás, vélemény, akkor úgy gondolom, most kell erről szavazni, továbbra is engem 
kizárva a szavazásból. Aki egyetért indítványra azzal, hogy bruttó két havi illetménynek 
megfelelő jutalomban részesítsen a munkám elismeréseként, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül, 1 kizárással az 
alábbi határozatot hozta: 
 
183/2016. (XII.19.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Gyarmati András polgármester jutalmazása 
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H a t á r o z a t 
 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 225/H. § (1) bekezdése alapján 
Gyarmati András polgármester részére 2 havi illetményének megfelelő, 
759.968,- Ft, azaz hétszázötvenkilencezer-kilencszázhatvannyolc forint 
összegű jutalmat állapít meg. 
 
A Képviselő-testület elrendeli a jutalom kifizetését az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendeletben rendelkezésre álló személyi juttatások 
előirányzat terhére. 
 
Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
Határidő: 2016. december 29. 

 
A határozatról értesül: 
- Gyarmati András polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő 

 
Gyarmati András polgármester: Most térhetünk rá az egyebekre. Egy kellemetlen 
bejelentéssel kezdem. A múlt hét végén kaptunk egy levelet a környezetvédelmi 
főfelügyelőségtől, minek alapján néhány cég megtámadta a kirótt bírságot, és több mint 10 
millió forintból 3,6 millió forint a visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Még ebben az 
évbe vissza kell utalni az összeget. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Néhány cég megtámadta, mi volt ennek a jogi alapja? 
 
Gyarmati András polgármester: Négy évvel ezelőtt volt egy úgynevezett Demeter I. akció, 
majd tavaly a Demeter II. akció a nagylaki határátkelő állomáson a NAV részéről, minek 
következtében több 100 millió bírság kiszabására került sor. Ez kb. 30-40 bírság volt, 
melynek a törvény szerint a 30%-a az önkormányzatot illeti meg. Néhány cég megtámadta a 
bíróságon, és a bíróság neki adott igazat, ezt vissza kell utalni. 
A REKI pályázat bírálati ideje ma reggel lejárt, de még mindig elbírálás alatt van a pályázat. 
Weszely Tamás úrral találkoztam tegnap, és beszélgettünk a községháza felújításáról szóló 
pályázatról. Tájékoztatott arról, hogy várhatóan áprilisban-májusban várható döntés az 
ügyben. Jó hír viszont, hogy az ivóvíz konténer üzemeltetésére benyújtott pályázat sikeres 
volt, 1.920 e forint támogatást kaptunk. 
Jancsik János helyi polgár megkeresett, hogy az ő tanyájához legalább egy lámpaoszlop 
kerüljön felállításra. Megnéztem a helyszínt. Nem elegendő egy lámpaoszlop, legalább kettő 
kell. Tájékozódtam a DÉMÁSZ-nál a bekerülési összegről. A DÉMÁSZ Partner kalkulációja 
alapján 800 e forintba kerülne. Azt ígértem neki, hogy a testületnek egyebekben fel fogom 
vetni. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Melyik oldalról képzeli? A Kovács tanya, vagy az Orgona 
u. felől? 
 
Gyarmati András polgármester: Az Orgona u. végéről. Amennyiben ennek a kérésnek a 
testület eleget tesz, a tanyavilágban élők ostromolni fogják a testületet ilyen kéréssel. Ebben 
nem kell döntenie a testületnek. Az egyebekben van-e hozzászólás? 
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Locskai Zoltán alpolgármester: A DAREH taggyűlést 14-én sikerült megtartani a 90 –ből 
50 önkormányzat volt jelen. 2017-2020 közötti stratégiai terv, amit elfogadtunk. Pályázat 
benyújtására van lehetőség, ami gyűjtőedények, lakossági és 1100 l-es, rakodógép, 
komposztáló beszerzésére irányul. Azok a gyűjtőedények, amelyek jelenleg is vannak, úgy 
néz ki, hogy maradnak is. A beszerzésre kerülő eszközökből nem lesz elegendő mennyiség, 
ezért időben kell jelezni, hogy mennyi ilyen edényzetre van szükségünk, és az igényt 
mihamarabb leadni. Főleg a nagy gyűjtőedények felülvizsgálatát érdemes megtenni. 
 
Gyarmati András polgármester: Szakaszosan fogják bevonni a településeket a DAREH 
Bázis Zrt.-be. Meg kell nézni, fel kell mérni, és le kell adni az igényt. Nézzék meg a 
munkavezető irányításával a közmünkások, és december 21-én jön be hozzám alpolgármester 
úr, és akár együtt le tudnánk adni az igényünket. Köszönöm a tájékoztatást, és a mennyiben 
nincs több hozzászólás, megköszönöm jegyző asszonynak, a testületnek, a hivatal 
munkatársainak a munkát, és a soros testületi ülést bezárom. (15.15 órakor) 
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