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Iktató szám: NAG/63-4/2020. 

 

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2020. 

FEBRUÁR 24-ÉN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 

 

 

 

N A P I R E N D 

 

 

 

1. Polgármesteri tájékoztató 

Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 

 

2. Nagylak Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása 

Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 

 

3. Beszámoló a Dózsa György Művelődési Ház 2019. évi tevékenységéről és a 2020. évi 

munkaterv megvitatása 

Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 

 

4. Polgármester szabadsága ütemezésének megvitatása 

Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester    

 

5. Előterjesztések 

      5.1. Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Nagylak Község Polgármestere részére 

     5.2. Önkormányzati társulások Társulási Megállapodásainak módosítása 

 

      6.    Egyebek 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 24-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 képviselő 

Lehoczki Zoltán képviselő. 

 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Rácz Pál képviselő. 

 

Meghívottak: dr. Szénási Hanna jegyző, Bohák Lászlóné Nagylaki Nyugdíjas Egyesület 

elnöke, Kovácsné Jani Gyöngyi könyvtáros, 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 4 fő megjelent, az ülés 

határozatképes, azt megnyitom.  

 

Kolozsvári Rozália polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatosan javasolom a 2. számú 

napirend, Nagylak Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés módosításának levételét. 

Az előterjesztés a költségvetéshez kapcsolódik, jelenleg még nincsenek pontos adatok, ezért 

rendkívüli ülésen fogjuk tárgyalni. 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 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

20/2020. (II.24.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Napirend elfogadása 

H a t á r o z a t 

 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. január 24.-i soros, 

nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

1. Polgármesteri tájékoztató 

      Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 
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3. Beszámoló a Dózsa György Művelődési Ház 2019. évi tevékenységéről és 

a 2020. évi munkaterv megvitatása. 

Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 

 

4. Polgármester szabadsága ütemezésének megvitatása 

Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester 

 

5. Előterjesztések 

5.1. Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Nagylak Község Polgármestere 

részére 

                       5.2. Önkormányzati társulások Társulási Megállapodásainak módosítása 

 

6. Egyebek 

 

 

1.sz. n a p i r e n d: Polgármesteri tájékoztató 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: Első napirend a polgármesteri tájékoztató, kérdés, 

észrevétel van-e ezzel kapcsolatban?  

 

Nincs. Aki egyetért a polgármesteri tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 
21/2020. (II. 24.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Polgármesteri tájékoztató elfogadása 

    

H a t á r o z a t 

 

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 

 

 

3.sz. n a p i r e n d: Beszámoló a Dózsa György Művelődési Ház 2019. évi tevékenységéről 

és a 2020. évi munkaterv megvitatása 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: A második napirend a Dózsa György Művelődési Ház 

2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a 2020. évi munkaterv megvitatása. 

Nagylak Község Önkormányzata a közművelődési tevékenységek biztosítása érdekében 

közösségi színteret és közművelődési intézményt üzemeltet. 

 

A fiataloknak az ifjúsági klub biztosít elfoglaltságokat, illetve szórakozási lehetőségeket. A 

könyvtár mozgó könyvtári szolgáltatás keretében működik. A Nagylaki Nyugdíjas Klub tagjai 

számos rendezvényen vesznek részt, jó kapcsolatot ápolnak más szervezetekkel. A 2020. évi 

munkatervben látható, hogy több esemény, tervezés, vagy szervezés alatt áll. Köszönöm a 

rendezvények támogatóinak, és segítőinek a munkáját. Kérdezem kérdés, észrevétel van-e?  
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Nincs, két határozatról kell dönteni, aki egyetért a 2019. évi beszámolóval és a 2020. évi 

munkatervvel elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 
22/2020. (II.24.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Beszámoló a Dózsa György Művelődési Ház 2019. évi tevékenységéről 

 

H a t á r o z a t 

 

A Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dózsa György 

Művelődési Ház 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és 

elfogadja 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

A határozatról értesítést kap: 

- Kolozsvári Rozália polgármester  

- dr. Szénási Hanna jegyző 

- Bohák Lászlóné Nagylaki Nyugdíjas Egyesület elnöke 

- Kovácsné Jani Gyöngyi könyvtáros 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: Aki egyetért a 2020. évi munkaterv elfogadásával, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

23/2020. (II. 24.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: a Dózsa György Művelődési Ház 2020. évi munkaterve 

 

H a t á r o z a t 

 

Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete a Dózsa György 

Művelődési Ház 2020. évi munkatervét megtárgyalta, azt a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

  Felelős: programvezetők 

  Határidő: értelem szerint 

 

  A határozatot kapják: 

  - Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat, 

  - Kovácsné Jani Gyöngyi könyvtáros 

  - Nagylaki Nyugdíjas Egyesület. 

 

4.sz. n a p i r e n d: Polgármester szabadsága ütemezésének megvitatása 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: A negyedik napirend a polgármester 2019. évi 

szabadságának igénybevételéről, 2020. évi szabadságának megállapításáról, ütemezéséről 

szóló előterjesztés. Kérdezem jegyző asszonyt, van-e hozzáfűzni valója? 
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dr. Szénási Hanna jegyző: A jogszabályoknak megfelelően a polgármester asszonyt 

megillető évi szabadság napok száma 39 alapszabadság, 2 nap pótszabadság (1 gyermek 

után), és 9 nap előző évről áthozott szabadság, összesen 50 munkanap, melyet az egyeztetés 

alapján az előterjesztés mellékletét képező ütemezés szerint kíván igénybe venni. 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel van-e?  

 

Nincs, aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 
24/2020. (II.24.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Polgármester 2019. évi szabadságának igénybevételéről, 2020. évi szabadságának 

megállapításáról, ütemezéséről 

 

H a t á r o z a t 

 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy 

Kolozsvári Rozália foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármestert 2020. évre 

vonatkozóan 39 munkanap alapszabadság, 2 nap pótszabadság (1 gyermek 

után), illetve 9 nap előző évről áthozott szabadság illeti meg. A 2020. évi 

szabadság napok száma összesen 50 munkanap.  

 

A képviselő-testület Kolozsvári Rozália polgármester 2020. évben még 

igénybe vehető 50 munkanap szabadság ütemezését az előterjesztés mellékletét 

képező ütemterv szerint hagyja jóvá. 

                        

Felelős: polgármester, nyilvántartásra jegyző 

  Határidő: értelem szerint 

 

Határozatról értesítést kapnak: 

- Kolozsvári Rozália polgármester 

- dr. Szénási Hanna jegyző 

- Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető 

 

5.sz. n a p i r e n d:  Előterjesztések 

 

5.1. Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Nagylak Község Polgármestere részére 

 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: Következő előterjesztés a Cafetéria éves keretösszeg 

meghatározása Nagylak Község Polgármestere részére. Kérdezem jegyző asszonyt, van-e 

hozzáfűzni valója? 
 

dr. Szénási Hanna jegyző: A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján a 

polgármestert is megilletik egyéb juttatások. Az ő esetében a munkáltatói jogkört a képviselő-

testület gyakorolja. Az előterjesztés alapján a maximum összeget terveztük be. 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel van-e? 
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Nincs, aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 

 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 
25/2020. (II.24.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Polgármester 2019. évi szabadságának igénybevételéről, 2020. évi szabadságának 

megállapításáról, ütemezéséről 

 

H a t á r o z a t 

 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kolozsvári Rozália 

foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester cafetéria juttatásának éves 

keretösszegét 2020. évre bruttó 200.000,- Ft-ban határozza meg, melynek 

fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a személyi juttatások 

előirányzat terhére biztosítja. 

 

A képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi 

csoportját, hogy a polgármester részére a polgármester nyilatkozata alapján a 

juttatásról gondoskodjon. 

 

Felelős: polgármester, nyilvántartásra: jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Határozatról értesítést kapnak: 

- Kolozsvári Rozália polgármester 

- dr. Szénási Hanna jegyző 

- Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető 

 

5.2. Önkormányzati társulások Társulási Megállapodásainak módosítása 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: Következő előterjesztés Önkormányzati társulások 

Társulási Megállapodásainak módosítása. A módosítás egyrészt a 2019. október 13.-i 

választások eredményeként a társulások tagjai körében történt személyi változások 

bekövetkezése, valamint a Társulási Megállapodások egyes rendelkezéseinek a jogszabályi 

változásnak való megfeleltetése miatt szükséges. Kérdés, észrevétel van-e? 

 

Nincs, településünket két társulás módosítása érinti, erre tekintettel két döntés szükséges. Aki 

egyetért a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításával, 

az kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

26/2020. (II.24.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
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88. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Makói Kistérség 

Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását, az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal, egységes szerkezetben jóváhagyja, és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Erről értesítést kap: 

- Kolozsvári Rozália polgármester 

- dr. Szénási Hanna Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

- Makói Kistérség Többcélú Társulása (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) 

- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport elektronikus úton 

(toth.mark.sandor@mako.hu) 

- Irattár 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: Aki egyetért a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításával, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

27/2020. (II.24.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítás 
 

H a t á r o z a t 

 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

88. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Makó és Térsége 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítását, az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egységes 

szerkezetben jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Erről értesítést kap: 

- Kolozsvári Rozália polgármester 

- dr. Szénási Hanna Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

- Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (6900 Makó,   

  Széchenyi tér 22.) 

- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport elektronikus úton   

  (toth.mark.sandor@mako.hu) 

- Irattár 
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6.sz. n a p i r e n d: Egyebek 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: A Nagylaki Nyugdíjas Egyesület a 120 e forint pályázati 

pénzt visszafizette, mert nem tudták felhasználni. A korábban kapott 200 e forint 

támogatásból 162.286,- Ft-ot, számlával igazolták, elszámoltak. A fennmaradó 37.714,- 

forintról nincs számlája az egyesületnek. Kérem a képviselőket, hogy a 162.286,- Ft összegről 

szóló elszámolást fogadja el, és a fennmaradó összeg visszafizetéséről hozzon döntést. 

Kérdés, észrevétel van-e?  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

28/2020. (II. 24.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: a Nagylaki Nyugdíjas Egyesület civil szervezetek támogatására benyújtott 

pályázaton kapott támogatási összeg elszámolása 

 

H a t á r o z a t 

 

1. Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Civil szervezetek 

támogatására” a Nagylaki Nyugdíjas Egyesület benyújtott pályázatot a 

106/2019. (VI. 24.) számú határozat alapján 200.000,- Ft, azaz 

kettőszázezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester az önkormányzati 

támogatásról szóló 10/2018.(VI.26.) rendeletben foglaltakban a támogatottal 

támogatási szerződést kötött, mely szerint a támogatási összeggel 2020. február 

1. napjáig elszámol. 

 

3. A Nagylaki Nyugdíjas Egyesület fenti összeg elszámolása tekintetében 

számlával alátámasztott 162.286,- Ft-ot, azaz egyszázhatvankettő-

kettőszáznyolcvanhat forintot használt föl. 

 

4.  Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az elszámolt költséget 

(162.286,- Ft) elfogadja, és felkéri a Nagylaki Nyugdíjas Egyesület elnökét a 

fennmaradó 37.714,- Ft, azaz harminchétezer-hétszáztizennégy forint 

pénztárba történő visszafizetésére.  

 

Határidő: azonnal, értelem szerint 

Felelős: Kolozsvári Rozália polgármester 

 

Határozatról értesítést kap: 

- Nagylaki Nyugdíjas Egyesület, helyben 

- Kolozsvári Rozália polgármester 

- dr. Szénási Hanna jegyző 

- Lakita Éva pénzügyi ügyintéző  

 

Kelló Róbert képviselő: A testületi ülésre jövet Jakab János megállított, és kérdezte, hogy a 

2 db kutyáját, milyen módon lehet elvitetni, mert, mikor kiszöknek, lefojtják a csirkéket.  

 

Kolozsvári Rozália polgármester: Én nem tudom az ő kutyáját elvitetni. Csak úgy tudja 

elvitetni, ha kifizeti a 18 e forintot. Tájékoztatom a képviselőket, hogy Lázár János 
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országgyűlési képviselő úr részt kíván venni a Trianon évfordulója alkalmából a Nemzeti 

Színház szervezésében országosan elindított almafaültetésen. Kért forgatókönyvet. 

 

Kelló Róbert képviselő: Nem tudok részt venni, dolgozom. 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: Köszönöm. 

 

Lehoczki Zoltán képviselő: Az iskolában a tornateremmel szemben lévő ablakot ki kell 

cserélni. Nem zár jól, el van vetemedve, befolyik a víz. 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: Rendben van, le kell mérni, kérünk árajánlatot és 

kicseréljük.  

 

Kolozsvári Rozália polgármester: Egyéb hozzászólás? 

 

Lehoczki Zoltán képviselő: A temetőben lévő tujákat ki kell vágni. 

 

Kelló Róbert képviselő: Attól fél a lakosság, hogy minden tuja ki lesz vágva. 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: Csak azok, amelyek a hatalmas viharok következtében 

megdőltek. Nem szeretnénk, hogy a sírokra boruljanak. Telepítünk a helyükbe frisseket. 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: Egyéb hozzászólás? 
 

Kelló Róbert képviselő: A gyári buszmegálló mikor készül el? 

 

Kolozsvári Rozália polgármester: Ma hívott Bíró Antal vállalkozó, a jövő héten megyünk 

helyszíni szemlére. Elmondása szerint, most már az idő lehetőséget ad arra, hogy felállításra 

kerüljön. Kell készíteni egy betonozott talapzatot, amire rögzíteni kell. Egyéb kérdés, 

észrevétel van-e? Nincs. A nyílt ülésre tervezett napirendeket megtárgyaltuk, köszönöm a 

képviselőknek, jegyző asszonynak a megjelenést, az ülést berekesztem. (14.45 órakor) 

 

k.m.f. 

 

 Kolozsvári Rozália dr. Szénási Hanna  

 polgármester jegyző 


