Iktató szám: NAG/83-8/2019.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. MÁRCIUS 27-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT
ÜLÉSÉRŐL
NAPIREND

1. Nagylak Község Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
2. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
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RENDELET
A pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló rendelet
módosítása

8/2019.(III.28.) önkormányzati rendelet

HATÁROZAT
41/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadása

42/2019.(III.27.) képviselő-testületi határozat

Nagylak Község Önkormányzata 2019.
évi Közbeszerzési Tervének
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 27-én 15.30
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében
megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Locskai Zoltán polgármester
Trembeczky Károly alpolgármester
Kojnok István képviselők.
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Kelló Róbert, Varga István képviselő.
Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Tóth Józsefné szociális ügyintéző,
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Tóth Józsefné szociális
ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Locskai Zoltán polgármester: Köszöntöm a rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülésen
megjelent képviselőket, Izsákné Hetényi Valéria jegyző asszonyt és a hivatal munkatársát.
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 3 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt
megnyitom.
Locskai Zoltán polgármester: A mai ülés anyagának tárgyalását a meghívóban kiküldöttek
szerint javasolom, egyéb javaslatom nincs.
Locskai Zoltán polgármester: Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendekkel
kapcsolatos javaslata, észrevétele?
Locskai Zoltán polgármester: Amennyiben nincs egyéb javaslat, kérem, hogy aki a
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
41/2019. (III. 27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. március 27.-i
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Nagylak Község Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési Tervének
elfogadása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
2. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet
módosítása
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Előadó: Locskai Zoltán polgármester
1.sz. n a p i r e n d: Nagylak Község Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési Tervének
elfogadása
Locskai Zoltán polgármester: Kiadásra került a Nagylak Község Önkormányzata 2019. évi
Közbeszerzési Tervéről szóló előterjesztés. Minden év március 31. napjáig egy tervet kell
összeállítani. A rendkívüli ülés összehívását a határidő indokolta. A terv elfogadása nem
feltétele a közbeszerzési eljárás keretében az ajánlatkérés megindításának, amire januárban
sor is került. Az előterjesztés tartalmazza, hogy mikor indult a projekt, a közbeszerzés, illetve
a megvalósítás dátumát, ami 2019. július utolsó napja. Ezt foglaltuk a közbeszerzési tervbe.
Kérem a képviselőket, az észrevételeket, kérdéseket tegyék meg.
Trembeczky Károly alpolgármester: A közbeszerzési eljárás korábban is megindult, mint a
terv elfogadása.
Locskai Zoltán polgármester: Még egyszer mondom, a közbeszerzési szabályzatunk nem
írja azt elő, hogy nem indítható el januárban olyan közbeszerzés, ami a tervben nem szerepel.
Trembeczky Károly alpolgármester: Az előterjesztésben az van leírva, hogy január 1.
napjától 31. napjáig kell egy közbeszerzési terv.
Locskai Zoltán polgármester: Csoportvezető úr nem jelezte korábban, de március 31.
napjáig kell elfogadni.
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk. Aki egyetért a közbeszerzési terv elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
42/2019. (III. 27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nagylak Község Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi
Közbeszerezési tervét határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelem szerint
2.sz. n a p i r e n d: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet
módosítása
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. A soros testületi ülésen a testület támogatta a
húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva minden családnak történő sonka adományozását. Ezt
rendeletbe is szabályozni kell. Kojnok István képviselőtársam jelezte, hogy az ÁBC-ben
felháborodást keltett a sonka beszerzésének helye. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a helyi
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vállalkozók is megkapták az árajánlattétel kérésére szóló levelet. A lehetőségből nincsenek
kizárva. Amennyiben az ajánlat kedvező, természetesen tőlük vesszük meg. Kérdés,
észrevétel van-e?
Kojnok István képviselő: A településen jó a visszhangja az adományozásnak, különösen az,
hogy minden család kap.
Trembeczky Károly alpolgármester: A 3.000,- Ft-ért igen nagy sonkát lehet venni.
Amennyiben ez kerül ki a köztudatba, vitára adhat okot a lakosok körében, ha kevesebb lesz a
sonka értéke. Azt javasolom, hogy akár Erzsébet utalvány formájában, akár készpénzben, de
egyformán kapja meg mindenki.
Locskai Zoltán polgármester: A tervezet maximum 3.000,- Ft értéket szabályoz.
Trembeczky Károly alpolgármester: A településen a 3.000,- Ft, az már elfogadott összeg.
Locskai Zoltán polgármester: Gondolhatnak az adományról bármit, miért adjuk. Húsvétra,
ez egy gesztus. Az ajánlatkérő 1,0-1,1 kg súlyú sonkára ment ki. Meghatároztuk a súlyt,
éppen azért, hogy ne legyenek különbségek. Nem forintosítottuk a kereskedelmi egység felé.
Viszont, ha 20-80,- Ft-tal több az ő ajánlatuk a vidéki egységekkel szemben, azt el lehet
fogadni.
Kojnok István képviselő: A tévedés ott van, hogy ez a számszerűség nyilvánosságra lett
hozva.
Locskai Zoltán polgármester: Ki hozta nyilvánosságra? Most beszélünk róla első körben.
Most készült az előterjesztés, lehetetlen, hogy ez a köztudatba kiment.
Trembeczky Károly alpolgármester: A javaslatom alapján azt vesz belőle, amire szüksége
van.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Az Erzsébet utalványnál más az eljárás és az adózás rendje.
Pénzügyi csoportvezető úr tudná megmondani a pontos összegeket, de sokkal magasabb az
adóztatás. A sonka adományozásánál nincsen.
Trembeczky Károly alpolgármester: Mennyibe kerül egy sonka?
Kojnok István képviselő: 1900-2000,- Ft/kg.
Locskai Zoltán polgármester: Az összehasonlításokat figyelembe véve 900-1.300,- Ft/kg
között vannak az árak.
Trembeczky Károly alpolgármester: A gesztus nemes, azonban a leírt összeg nem
találkozik az elhangzottakkal. Vegyük ki, és azt írjuk bele, hogy összességében ennyit fog az
önkormányzat erre költeni. Ebben az esetben nem fog fölmerülni olyan megjegyzés, hogy a
„3.000,- Ft helyett, csak 1.200,- Ft értékűt kaptam”.
Locskai Zoltán polgármester: A soros ülésen az egyebekben én ezt úgy vezettem elő, hogy
körülbelül 200 e forintba fog kerülni, számolva azzal, hogy 200 család. Következő kérdés az
volt, van-e erre fedezet, honnan van fedezet? Mondtam, hogy meg van a fedezet. Ez a 200 e
forint behatárolta az adományozást. Én azt javasolom, hogy az 1,0-1,1 kg sonkákra adjanak
ajánlatot.
5

Trembeczky Károly alpolgármester: Az a cél, hogy a helyi kereskedőnek adjunk
nyereséghányadot, vagy az, hogy onnan rendeljük, ahol a legolcsóbb, és több, jobb minőség
kerüljön a lakossághoz?
Locskai Zoltán polgármester: Mind a kettő elvárható. Az, hogy a helyi kereskedőt
támogassuk, az is elvárható. Az, hogy ő milyen ajánlatot ad felénk, az alapján döntünk.
Trembeczky Károly alpolgármester: Az számítson, hogy ki adja a legkedvezőbb
árajánlatot. Mert lényegesen drágább helyben minden, mint a nagyobb kereskedelmi
egységekben.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: A rendeletben a 3.000,- Ft maximalizálása jogi
szempontból így jó, mert ezt meg kell határozni.
Locskai Zoltán polgármester: A pénzügy számára. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az jó
volt, hogy az árajánlatkérő a súlyra vonatkozott, nem összegre.
Trembeczky Károly alpolgármester: Azt, hogy súlyra kérjük az ajánlatot, támogatom. A
rendelet szövege tartalmazza, hogy a támogatás megítélése a polgármester hatásköre.
Amennyiben a testület, hogy egy döntést, akkor nem a polgármesteré a hatáskör, ezt vegyük
ki a rendeletből.
Tóh Józsefné szociális ügyintéző: A hatáskört minden esetben meg kell határozni. Ez így
van a többi szociális ellátási formák esetében is. A hatáskör gyakorlója vagy a polgármester,
vagy a szociális, kulturális, ügyrendi bizottság.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: A polgármester a testület nevében jár el.
Trembeczky Károly alpolgármester: Az lehet helytálló, hogy a végrehajtásért a
polgármester felelős.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: A felelősség megállapítása határozathozatal esetében van.
Trembeczky Károly alpolgármester: Az ajánlatok beérkezését követően a szociális
bizottság döntsön.
Locskai Zoltán polgármester: Ezt nem javaslom.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Ez ugyanaz a helyzet, mint a karácsonyi csomag
adományozásánál. Ott kié a hatáskör? A polgármesteré.
Locskai Zoltán polgármester: Aki, az előterjesztett formában el tudja fogadni a rendeletet,
szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/(III.28.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 11/2018.(VI.26.)rendelet
módosításáról
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A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Locskai Zoltán polgármester: A rendkívüli, nyílt ülésre tervezett napirendeket
megtárgyaltuk, köszönöm a megjelenést, az ülést berekesztem. 16.15 órakor
k.m.f.
Locskai Zoltán
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző
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