Iktató szám: NAG/63-2/2020.
NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2020.
JANUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

NAPIREND

1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
2. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítása
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
3. Nagylak Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
4. Előterjesztések
4.1. A nagylaki Román Nemzetiségi önkormányzat együttműködési megállapodásának
felülvizsgálata
4.2. A Nagylak 402. hrsz-ú Beépített terület megnevezésű ingatlanban található
önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása
4.3.A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 19/2019. (XI.26.)
önkormányzatai rendelet módosítása
4.4. Nagylak Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása
4.5. Nagylak Községi Önkormányzat 2020. évi Falunap szervezéséhez hozzájárulás
4.6. Alföldvíz Zrt. nyilatkozat részvénye átvételére
4.7. Tornaterem fűtéskorszerűsítése
4.8. Számítógépek karbantartására árajánlat, megállapodás
4.9. HCD-376 rendszámú Citroen Saxo gépjármű értékesítése
5. Egyebek
6. Zárt ülés
- lakáskérelmek elbírálása
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RENDELET

1/2020.(I.28.)

A pénzbeli és természetben nyújtott
ellátásokról szóló 19/2019. (XI.26.)
önkormányzatai rendelet módosítása

2/2020.(I.28.)

Nagylak
Község
Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzata
módosítása

HATÁROZAT

4/2020.(I.27.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadása

5/2020.(I.27.) képviselő-testületi határozat

A
nagylaki
Román Nemzetiségi
önkormányzat
együttműködési
megállapodásának felülvizsgálata

6/2020.(I.27.) képviselő-testületi határozat

gylak 402. hrsz-ú Beépített terület
megnevezésű ingatlanban található
önkormányzati lakás hasznosítására kiírt
pályázat eredménytelenné nyilvánítása

7/2020.(I.27.) képviselő-testületi határozat

lak Községi Önkormányzat 2020. évi
Falunap szervezéséhez hozzájárulás

8/2020.(I.27.) képviselő-testületi határozat

dvíz Zrt. nyilatkozat részvénye átvételére

9/2020.(I.27.) képviselő-testületi határozat

terem fűtéskorszerűsítése

10/2020.(I.27.) képviselő-testületi határozat

ítógépek
karbantartására
megállapodás

11/2020.(I.27.) képviselő-testületi határozat

HCD-376 rendszámú
gépjármű értékesítése
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árajánlat,

Citroen

Saxo

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 27-én 14.00
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében
megtartott soros, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Kolozsvári Rozália polgármester
Gulácsi Krisztina alpolgármester
Kelló Róbert
Lehoczki Zoltán
Rácz Pál képviselők.
Meghívottak: Lakatos-Tóth Andor Makói Járási hivatalvezető-helyettes, dr. Szénási Hanna jegyző,
Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak közül megjelent: dr. Szénási Hanna jegyző, Tóth Józsefné szociális ügyintéző,
jegyzőkönyvvezető.
Kolozsvári Rozália polgármester: Köszöntöm a soros, nyílt testületi ülésen megjelent
képviselőket, dr. Szénási Hanna jegyző asszonyt és Tóth Józsefnét, a hivatal munkatársát,
jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 5 fő megjelent, az ülés
határozatképes, azt megnyitom.
Kolozsvári Rozália polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatosan azt szeretném kérni, hogy a
2.-3. napirendet vegyük le. Ez a kettő a költségvetéshez kapcsolódik, javasolom tárgyaljuk
februárban. A többi napirendi pontban tartsuk magunkat a kiírtakhoz, egyéb javaslatom nincs.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendekkel kapcsolatos javaslata, észrevétele?
Nincs, aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
4/2020. (I.27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. január 27.-i soros,
nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
4. Előterjesztések
4.1.A nagylaki Román Nemzetiségi
megállapodásának felülvizsgálata
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önkormányzat

együttműködési

4.2. A Nagylak 402. hrsz-ú Beépített terület megnevezésű ingatlanban található
önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat eredménytelenné
nyilvánítása
4.3. A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 19/2019. (XI.26.)
önkormányzatai rendelet módosítása
4.5. Nagylak Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
módosítása
4.6 Nagylak Községi Önkormányzat 2020. évi Falunap szervezéséhez
hozzájárulás
4.7. Alföldvíz Zrt. nyilatkozat részvénye átvételére
4.8. Tornaterem fűtéskorszerűsítése
4.9. Számítógépek karbantartására árajánlat, megállapodás
4.10. HCD-376 rendszámú Citroen Saxo gépjármű értékesítése
5. Egyebek
6. Zárt ülés
- lakáskérelmek elbírálása
1.sz. n a p i r e n d: Polgármesteri tájékoztató
Kolozsvári Rozália polgármester: Megkapta mindenki a polgármesteri tájékoztatómat,
kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban?
Nincs. Aki egyetért a polgármesteri tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
5/2020. (I. 27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által
végzett feladatokról és eseményekről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, azt
elfogadja.
A határozatról értesül: Kolozsvári Rozália polgármester
Határidő: azonnal
4.sz. n a p i r e n d: Előterjesztések
4.1.A nagylaki Román Nemzetiségi önkormányzat együttműködési megállapodásának
felülvizsgálata
Kolozsvári Rozália polgármester: A választásokat követően új együttműködési
megállapodást hoztunk létre a Román Nemzetiségi Önkormányzattal ebben lényegi változást
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nem eszközöltünk, nincs rá szükség. Jogszabály szerint minden év január 31. napjáig felül
kell vizsgálni. A felülvizsgálat során változás az, hogy Apátfalva Közös Önkormányzathoz
tartozik a település, ami átvezetésre került a megállapodásban. Kérdezem kérdés, észrevétel
van-e?
Nincs, aki egyetért a megállapodás elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
6/2020. (I.27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Együttműködési
Megállapodás felülvizsgálata
Határozat
A Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2019.(X.28.)
határozattal a Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzattal elfogadott és
megkötött Együttműködési Megállapodást felülvizsgálta és a határozat
melléklete szerint elfogadja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesítést kap:
- Vetró Róbert elnök
- dr. Szénási Hanna jegyző
- Kolozsvári Rozália polgármester
4.2. A Nagylak 402. hrsz-ú Beépített terület megnevezésű ingatlanban található
önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása
Kolozsvári Rozália polgármester: A következő előterjesztés a Nagylak 402-es helyrajzi
számú beépített terület megnevezésű ingatlanban található Önkormányzati lakás
hasznosítására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása. Az anyagot a pénzügyi bizottság
megtárgyalt, és egyhagúlag javasolja a testületnek elfogadásra. Kiegészítésként elmondom,
hogy az előző testület döntött arról, hogy értékesíteni kívánja a lakást, ezért pályázatot
hirdetett. A pályázatra nem érkezett sem érvényes, sem érvénytelen ajánlat. Javaslom, hogy
ne hirdessük újra. Kérdezem kérdés, észrevétel van-e?
Nincs, aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
7/2020. (I.27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Nagylak 402/A/10. hrsz-ú Beépített terület megnevezésű ingatlanban található
önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása
Határozat
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Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 142/2019.(IX.30.)
számú testületi határozat alapján a Nagylak 402./A/10. számú 109 m2
alapterületű lakás hasznosítására kiírt pályázatot ajánlat hiányában
eredménytelenné nyilvánítja.
Határidő: azonnal, értelem szerint
Felelős: Kolozsvári Rozália polgármester
Határozatról értesítést kapnak:
- Kolozsvári Rozália polgármester
- dr. Szénási Hanna jegyző
- Irattár
4.3. A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 19/2019. (XI.26.) önkormányzatai
rendelet módosítása
Kolozsvári Rozália polgármester: Következő előterjesztés a pénzbeli és természetben
nyújtott ellátásokról szóló 19/2019 rendelet módosítása. Az anyagot a szociális bizottság
megtárgyalt, és egyhagúlag javasolja a testületnek elfogadásra. Kérdés, észrevétel van-e?
Nincs, aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020.(I.28.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 19/2019. (XI.26.) önkormányzatai
rendelet módosítása
A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
4.4. Nagylak Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása
Kolozsvári Rozália polgármester: Következő előterjesztés Nagylak Község
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Ezt is
megtárgyalta a szociális bizottság. Erre azért van szükség, mert Apátfalvával hoztunk
létre közös Önkormányzati Hivatalt, a szükséges változásokat át kell vezetni a
rendeleten. Kérdés, észrevétel van-e?
Nincs, aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020.(I.28.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 15/2019. (X. 24.) számú
önkormányzatai rendelet módosításáról
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A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
4.5. Nagylak Községi Önkormányzat 2020. évi Falunap szervezéséhez hozzájárulás
Kolozsvári Rozália polgármester: A következő előterjesztés Nagylak Község
Önkormányzatának 2020 évi falunap szervezéséhez hozzájárulás. A Pénzügyi bizottság
megtárgyalta, javasolja a testület felé elfogadásra. 2,5 millió forint szerepel a határozatban a
tavalyi évhez hasonlóan. Erre azért van szükség, hogy a fellépőket időben lefoglaljuk. Majd
aztán beszélgetünk róla bővebben is, hogy kit szeretnénk meghívni. Kérdés, észrevétel van-e?
Nincs, aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
8/2020. (I.27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nagylak Községi Önkormányzat 2020. évi Falunap szervezéséhez hozzájárulás
Határozat
1.) Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülte 2020 évben is meg
kívánja rendezni a Falunapot, melyet rendezvénytervében szerepeltet.
2.) A Falunap megrendezésére 2.500.000,- Ft-ot a közösségi színterek
üzemeltetése szakfeladaton az egyéb dologi kiadások terhére a 2020. évi
költségvetésébe betervezi.
3.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a 2020 évi költségvetés készítésekor a
fenti összeg betervezésére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő megrendezésre: 2020. augusztus 1. egyebekben: értelem szerint
A határozatról értesül:
- Kolozsvári Rozália polgármester
- dr. Szénási Hanna jegyző
- Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető
4.7. Alföldvíz Zrt. nyilatkozat részvénye átvételére
Kolozsvári Rozália polgármester: A következő előterjesztés az Alföldvíz Zrt. megkeresése,
nyilatkozat kérése részvények átvétele tárgyában. A Pénzügyi bizottság megtárgyalta és
javasolja a testületnek elfogadásra. Tájékoztattam a bizottságot, hogy akkora részvény
hányaddal rendelkezik Békéscsaba, hogy ha egy másik város is részt vesznek a közgyűlésen
önállóan eldöntik a kérdést. Mi olyan kis részvényesek vagyunk, hogy nem nagyon érdemes
nekünk részvényt vásárolni, illetve előbb utóbb úgy is valami állami segítség szükséges
ahhoz, hogy ez a probléma megoldódjon. Kérdezem, hogy kérdés, észrevétel van-e?
Nincs, aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
9/2020. (I.27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: ALFÖLDVÍZ Zrt. megkeresése
Határozat
1.)
Nagylak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) arról döntött, hogy mint részvényes nem áll módjában az
alaptőke emeléshez részvényjegyzés útján hozzájárulni, nem kíván
törzsrészvényt vásárolni.
2.)
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2020. január 30.
Felelős: Kolozsvári Rozália polgármester
A határozatról értesítést kap:
1.)
ALFÖLDVÍZ Zrt. 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
2.)
Kolozsvári Rozália polgármester
3.)
dr. Szénási Hanna jegyző
4.)
Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető
5.)
Irattár
4.7. Tornaterem fűtéskorszerűsítése
Kolozsvári Rozália polgármester: Következő előterjesztés tornaterem fűtés korszerűsítése a
következő napirendi pont. A Pénzügyi bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra a
testületnek. Meghibásodott a tornaterembe a gázkazán. Ez egy régi típusú gázkazán. Nagyon
nehéz volt felvenni a kapcsolatot a gázszerelőkkel, mindenki nagyon elfoglalt volt. Nagy
nehezen sikerült egy gázszerelőt elérnem, megkérdeztem, hogy milyen módon lehetne
korszerűsíteni a tornaterem fűtését, hiszen ami volt az nem volt gazdaságos, folyamatosan
ment a gázkazán lehet, hogy az is hozzájárult a meghibásodáshoz. Kaptunk árajánlatokat,
amiket a képviselők is megkaptak. Az 1.272.465 Ft-os árajánlat mellett egy 1.710.000 forintos
és egy 1.870.000 ellenajánlat érkezett. Javasolom, hogy az elsőt válasszuk. Kérdés, észrevétel
van-e?
Kérdezem, hogy kérdés, észrevétel van-e?
Nincs, aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
10/2020. (I.27.) képviselő-testületi határozat
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Tárgy: Tornaterem fűtéskorszerűsítése
Határozat
1.)

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdése 15. pontjában meghatározott sport
és ifjúsági ügyek feladatával összhangban kezdeményezi a Nagylak
belterület 76 hrsz.-ú „általános iskola” tornatermének fűtéskorszerűsítését.

2.) Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete saját forrásként a
korszerűsítés bekerülési költségének 100%-át, 1.272.466,- Ft-ot, azaz
egymillió-kettőszázhetvenkettőezer-négyszázhatvanhat
forintot
a
beruházási kiadásainak előirányzata terhére 2020. évi költségvetésébe
betervezi.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb
árajánlatot adó Almatura-Plusz Kft. (Balogi Sándor ügyvezető, adószám:
13655143-2-06, 6900 Makó, Megyeház u. 35/B.)-vel a kivitelezői munkák
elvégzéséhez szükséges vállalkozói szerződést kösse meg.
4.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a 2020 évi költségvetés készítésekor
a fenti összeg betervezésére.
Határidő: azonnal, értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző
A határozatról értesítést kap:
- Kolozsvári Rozália polgármester
- dr. Szénási Hanna jegyző
- Horváthné Petrecz Anna pénzügyi vezető
- Almatura-Plusz Kft. – Balogi Sándor 6900 Makó, Megyeház u. 35/B.
4.8. Számítógépek karbantartására árajánlat, megállapodás
Kolozsvári Rozália polgármester: Következő előterjesztés a számítógépek karbantartására
is érkezett árajánlat. A pénzügyi bizottság megtárgyalta, javasolja a testületnek elfogadásra.
Van egy szerződésünk, megállapodásunk Boros Attilával. Többször kellett hívni a Kakuja
Zsolt vállalkozót nagyobb munkákra, akik jöttek és el is végezték a munkát. Körülbelül 20
ezer forintért tudja vállalni a Nagylaki gépek karbantartását. Kérdés, észrevétel van-e?
Nincs, aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
11/2020. (I.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szerződéskötés számítógépek karbantartására
Határozat
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1.) Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) úgy határoz, hogy 2020. február 01. napjától az
informatikai eszközök rendszerfelügyelete, karbantartása, szervizelése,
valamint rendszergazda szolgáltatások elvégzése tárgyában
az Szv-Tech Kft. (6900 Makó, Aradi u. 103., adószám: 13689364-2-06,
képviselő: Kakuja Zsolt) határozatlan idejű szerződést köt.
2.)

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szolgáltatás
bekerülési költségét 20.000,-Ft+ÁFA összeget a működési feladatok
kiadásainak előirányzata terhére 2020. évi költségvetésébe betervezi.

3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a 2020 évi költségvetés készítésekor
a fenti összeg betervezésére
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási
szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal, értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző
A határozatról értesítést kap:
- Kolozsvári Rozália polgármester
- dr. Szénási Hanna jegyző
- Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető
- Szv-Tech Kft. – Kakuja Zsolt 6900 Makó, Aradi u. 103.
Kolozsvári Rozália polgármester: Következő előterjesztés HCD-376 rendszámú Citoren
Saxo szolgálati gépjármű értékesítése. A pénzügyi bizottság megtárgyalta és azzal a
módosítással javasolja a testületnek elfogadni, hogy 50 ezer forint helyett 65 ezer forintért
próbáljuk meg értékesíteni az autót. Kérdés, észrevétel van-e?
Nincs, aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
12/2020. (I.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: HCD-376 rendszámú Citoren Saxo szolgálati gépjármű értékesítése
Határozat
1.) Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2019.(V.30.) 6.
§-ára tekintettel úgy határoz, hogy a
HCD-376 rendszámú Citoren Saxo
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szolgálati gépjárművet 65.000,- Ft összegért értékesíteni kívánja.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel
kapcsolatos eljárás lebonyolítására és szükségeses dokumentumok
aláírására.
Határidő: azonnal, értelem szerint
Felelős: polgármester
A határozatról értesítést kap:
- Kolozsvári Rozália polgármester
- dr. Szénási Hanna jegyző
- Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető
4.sz. n a p i r e n d: Egyebek
Kolozsvári Rozália polgármester: Kezdeném az egyebekkel én, míg gondolkoznak
képviselőtársaim. Makói Kistérségi Társulás levélben megkereste az önkormányzatot,
amelyben az szerepelt, hogy sürgősségi fogorvosi ellátást szeretnének biztosítani január
25.-től, hétvégi és munkaszüneti napokon 2 órában a Hollósy Kornélia 2/A. alatt. Abban
kérték a hozzájárulásunkat minden polgármestertől, hogy a ránk eső költségeket tudjuk e
vállalni. Ez összesen 5.800.000 forint lenne. Nagylaknak 64.000 forintot jelent évente. Én a
hozzájárulásomat adtam ehhez. Már nagyon régóta probléma van a fogorvos ellátással.
A hangosítással kapcsolatban Dávid Imre volt nálunk és mondta, hogy nem zárkózik el az
elől, hogy továbbra is hangosítson a rendezvényeken. Mivel van korszerű technikánk a kisebb
rendezvényeket önerőből, viszont nagyobb eseményeknél, mint például majd a Trianoni
centenárium, Falunap, őt hívnánk hangosítani. Eseti szerződéssel jönne.
Nőnap alkalmából javasolok egy teadélutánt meghirdetni a kultúrházban. Felkérnénk 1-2
nagylaki kisgyereket, hogy olvasson fel nőnapi verseket. Pogácsával, teával kínálnánk az
érdeklődőket. Egy beszélgetős délután lenne.
Március 15.-e önerőből legyen megoldva.
Jancsik János kérelmet adott be, hogy a tanyájához vezető úton nincs közvilágítás, ebben
szeretne segítséget kérni. Kértem az áramszolgáltatótól árajánlatot. Helyszíni szemlére
egyeztettünk időpontot.
Megkerestek a Nemzeti Színháztól, hogy február 27-én jönnek Nagylakra a Trinoni
centenárium alkalmából az almafát elültetni.
Energetikai Korszerűsítéssel kapcsolatban az az újabb fejlemény, hogy letelt a 90 nap. El kell
számolni a pályázattal, hosszabbítási kérelmet nyújtottunk be.
1.0000.000. forint lesz a mérőórák telepítése. Műfüves pálya építésére van lehetőség. Horváth
Zoltán Székkutasi Egyesületnek a vezetője javasolta, hogy megállapodást kell kötni
Székkutassal, vagy egy közelebbi településsel. Szekeres Ferenc Polgármester Úrral vettem fel
a kapcsolatot.
Kérés volt egy behajtani tilos tábla a gyári kereszteződésnél. El lett helyezve.
A Telekomtól nagyon pozitív árajánlat érkezett, internet, mobiltelefon, szolgáltatásra. Az
orvosi rendelőt is beleértve.
Kelló Róbert képviselő: A művelődési házban is lesz?
Kolozsvári Rozália polgármester: Nincs állandó nyitva tartás, ezért nem érdemes.
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Egy nagytestű kutya a közterületen van, be kell fogatni és el kell vitetni.
Falunapra nézegettem a fellépőket, milyen összegért jönnek. A Hidvégi Band 60 perc 260 000
forint útiköltség nélkül, Humorista (Forgács Gábor), Zoltán Erika 30perc 500.000 forint + 100
forint/kilométer, Beleznay Endre, Magyar Rózsa, Feke Pál stb. Az augusztus 1 napja nagyon
korainak tartom, elképzelhető, egy héttel későbbre tervezzük, de egyeztetni fogunk a
térségekkel, hogy ne essenek egy napra a rendezvények. A gyerekeknek délelőtt sportnap
keretében, foci, paint ball elfoglaltságra gondoltam. Hoztam a fellépőkről a képviselőknek is
ajánlatot lehet válogatni, gyűjtsék az ötleteket. Kérdés, észrevétel van-e?
Nincs. A nyílt ülésre tervezett napirendeket megtárgyaltuk, az ülést berekesztem és zárt ülés
tárgyalását rendelem el (14.45 órakor)
k.m.f.
Kolozsvári Rozália
polgármester

dr. Szénási Hanna
jegyző
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