Iktató szám: NAG/83-30/2019.
NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2019.
DECEMBER 16-ÁN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
NAPIREND
1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
2. Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
3. Nagylak Község Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének
megalkotása
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
4. Tájékoztató a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester, Izsákné Hetényi Valéria jegyző, állandó
bizottságok elnökei
5. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
6. A hivatal teljesítményértékelési céljainak kitűzése
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester, Izsákné Hetényi Valéria jegyző
7. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előadó: Izsákné Hetényi Valéria jegyző
8. Előterjesztések
8.1.Makói Kistérség 2020. évi Belső ellenőrzési terve
8.2.A temetőhasználat rendjéről szóló 1/2001. (II. 6.) NÖKT. rendelet felülvizsgálata
tárgyában
8.3.Nagylak Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepció elfogadása
8.4. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
8.5. Nagylak Község Önkormányzata tulajdonában álló 09/59 hrsz-ú kivett temető és
legelő
9. Egyebek
10. Zárt ülés
- Nagylak 402/A/7. hrsz-ú 34 m2 önkormányzati lakás vételi ajánlati kérelme
- háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása
- lakáscsere kérelem
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 16-án 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 közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi
csoportvezető.
Kolozsvári Rozália polgármester: Köszöntöm a soros, nyílt képviselő-testületi ülésen
megjelent képviselőket, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt, Izsákné Hetényi Valéria
jegyző asszonyt. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 5 fő megjelent az ülés
határozatképes, azt megnyitom.
Kolozsvári Rozália polgármester: A meghívóban kiküldött napirendet javasolom tárgyalni, egyéb
javaslatom nincs.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendekkel kapcsolatos javaslata, észrevétele?
Nincs. Kérem, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
215/2019. (XII.16.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. december 16.-i
soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1.Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
2.Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
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3.Nagylak Község Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének
megalkotása
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
4.Tájékoztató a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester, Izsákné Hetényi Valéria jegyző, állandó
bizottságok elnökei
5.Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
6.A hivatal teljesítményértékelési céljainak kitűzése
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester, Izsákné Hetényi Valéria jegyző
7.Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előadó: Izsákné Hetényi Valéria jegyző
8.Előterjesztések
8.1.Makói Kistérség 2020. évi Belső ellenőrzési terve
8.2.A temetőhasználat rendjéről szóló 1/2001. (II. 6.) NÖKT. rendelet felülvizsgálata
tárgyában
8.3.Nagylak Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepció elfogadása
8.4.Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
8.5.Nagylak Község Önkormányzata tulajdonában álló 09/59 hrsz-ú kivett
temető és legelő
9.Egyebek
10.Zárt ülés
- Nagylak 402/A/7. hrsz-ú 34 m2 önkormányzati lakás vételi ajánlati kérelme
- háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása
- lakáscsere kérelem
1. sz. n a p i r e n d :
eseményekről

Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb

Kolozsvári Rozália polgármester: Első napirend a polgármesteri tájékoztató. Kérdés,
észrevétel van-e?
Nincs. Aki a polgármesteri tájékoztató elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
216/2019. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató elfogadása
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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
2. sz. n a p i r e n d : Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi
munkaterve
Kolozsvári Rozália polgármester: Következő napirend Nagylak Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve. A bizottságok megtárgyalták, elfogadásra
javasolták a testület felé azzal a módosítással, hogy 13.00 óra helyett 14.00 órakor kezdődjön
a testületi ülés. Újabb kérdés, észrevétel merült-e föl az óta?
Nincs. Aki a munkaterv módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
217/2019. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2020.
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
Kolozsvári Rozália polgármester: Következő napirend Nagylak Község Önkormányzat
átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása. A bizottságok megtárgyalták,
elfogadásra javasolták a testület felé. Újabb kérdés, észrevétel merült-e föl az óta?
Nincs. Aki a rendelettervezet elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2019.(XII.18.) önkormányzati rendelete
az átmeneti gazdálkodásról
5

A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
4. sz. n a p i r e n d : Tájékoztató a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Kolozsvári Rozália polgármester: Következő napirend tájékoztató a polgármester, a jegyző
és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. A bizottságok
megtárgyalták, elfogadásra javasolták, azzal, hogy a számadatok javításra szorulnak. Kérdés,
észrevétel merült-e föl az óta?
Nincs. Aki a tájékoztató elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
218/2019. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztató a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete az átruházott
hatáskörökről szóló beszámolót megtárgyalta, és a javítássokkal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kolozsvári Rozália polgármester

5. sz. n a p i r e n d :Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről
Kolozsvári Rozália polgármester: Következő napirend Beszámoló a jogi személyiségű
társulásokban végzett tevékenységről. A bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolták,
azzal, hogy a számadatok javításra szorulnak. Kérdés, észrevétel merült-e föl az óta?
Nincs. Aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
219/2019. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester jogi személyiségű
társulásaiban - DAREH társulás, Makói Kistérség Többcélú Társulása, Makó
és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás - végzett
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tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, és a mellékletek szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kolozsvári Rozália polgármester

6. sz. n a p i r e n d :A hivatal teljesítményértékelési céljainak kitűzése
Kolozsvári Rozália polgármester: Következő napirend a hivatal teljesítményértékelési
céljainak kitűzése. A bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolták. Kérdés, észrevétel
merült-e föl az óta?
Nincs. Aki a napirend elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
220/2019. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A hivatal teljesítményértékelési céljainak kitűzése
Határozat
Nagylak
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a Közös
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában 2020. évre a
teljesítmény követelmények alapját képező célokat a határozat
mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
A képviselő-testület felkéri jegyzőt, hogy a köztisztviselők egyéni
teljesítmény
követelményeit
a
mellékletben
rögzített
célok
figyelembevételével határozza meg.
Felelős: jegyző
Határidő: január 31. értelem szerint
7. sz. n a p i r e n d : Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Kolozsvári Rozália polgármester: Következő napirend beszámoló a Közös Önkormányzati
Hivatal munkájáról. A bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolták. Kérdés, észrevétel
merült-e föl az óta?
Nincs. Aki a napirend elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
221/2019. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
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Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző Magyarcsanádi
Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámolóját
megtárgyalta, és azt elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Határozatról értesítést kap:
- Kolozsvári Rozália polgármester
- Farkas János polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Hivatal köztisztviselői
8. sz. n a p i r e n d :Előterjesztések
8.1. Makói Kistérség 2020. évi Belső ellenőrzési terve
Kolozsvári Rozália polgármester: 8.1. előterjesztés a Makói Kistérség 2020. évi Belső
ellenőrzési terve. A bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolták. Kérdés, észrevétel
merült-e föl az óta?
Nincs. Aki a napirend elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
222/2019. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Makói Kistérség 2020. évi Belső ellenőrzési terve
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi
belső ellenőrzési tervét és az 1. számú mellékletében foglaltak szerint
jóváhagyja.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos
A határozatról értesítést kap:
- Kolozsvári Rozália polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
- Makói Kistérség Többcélú Társulása (6900 Makó Széchenyi tér 22.)
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8.2. A temetőhasználat rendjéről szóló 1/2001. (II. 6.) NÖKT. rendelet felülvizsgálata
Kolozsvári Rozália polgármester: 8.2. előterjesztés a temetőhasználat rendjéről szóló
1/2001. (II. 6.) NÖKT. rendelet felülvizsgálata. A bizottságok megtárgyalták, elfogadásra
javasolták, azzal, hogy nem változtatunk a díjakon. Kérdés, észrevétel merült-e föl az óta?
Nincs. Aki a napirend elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
223/2019. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A temetőhasználat rendjéről szóló 1/2001. (II. 6.) NÖKT. rendelet felülvizsgálata
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1999. évi XLIII.
törvény 40. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve az
önkormányzat temetőhasználat rendjéről szóló 1/2001. (II. 6.) NÖKT. rendelet
1. sz. mellékletében foglalt díjtételeket felülvizsgálata és annak módosítását
nem tartja indokoltnak.
Határozatról értesítést kap:
Kolozsvári Rozália polgármester
Izsákné Hetényi Valéria jegyző
Analitikus könyvelő
8.3.Nagylak Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepció elfogadása
Kolozsvári Rozália polgármester: 8.3. előterjesztés Nagylak Községi Önkormányzat 2020.
évi költségvetési koncepció elfogadása. A bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolták.
Kérdés, észrevétel merült-e föl az óta?
Nincs. Aki a napirend elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
224/2019. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nagylak Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepció elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020.
évre vonatkozó költségvetési koncepciójáról készült előterjesztést megvitatta,
és azt elfogadja azzal, hogy 2020. évi költségvetését a bizonyosan tervezhető
bevételek függvényében alkotja meg.
9

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetési
rendelettervezet előkészítési folyamatában, valamint annak összeállítása során
a koncepcióban foglaltakat vegye figyelembe úgy, hogy a stabil költségvetési
gazdálkodás, a lehetőségek szerint zavartalan működés, a testületi döntések
végrehajtása biztosított legyen.
További feladat csak akkor vállalható, ha az ahhoz szükséges forrás,
rendelkezésre áll, illetőleg annak megvalósítása nem veszélyezteti a működést
és a kötelező feladatok ellátását.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelem szerint
Határozatról értesítést kap:
- Kolozsvári Rozália polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
8.4.A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Kolozsvári Rozália polgármester: Következő előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi
Program elfogadása. A bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolták. Kérdés, észrevétel
merült-e föl az óta?
Nincs. Aki a napirend elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
225/2019. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés
mellékletét képező Helyi Esélyegyenlőségi Programot megtárgyalta, a benne
foglalt megállapításokkal egyetért, a határidőket figyelemmel kísérve azok
megvalósítását határozza el.
Határidő: azonnal
Felelős: Kolozsvári Rozália polgármester
Tóth Józsefné ügyintéző/HEP referens
Határozatról értesítést kapnak:
- Kolozsvári Rozália jegyző
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
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8.5.Nagylak Község Önkormányzata tulajdonában álló 09/59 hrsz-ú kivett temető és legelő
Kolozsvári Rozália polgármester: Következő előterjesztés Nagylak Község Önkormányzata
tulajdonában álló 09/59 hrsz-ú kivett temető és legelő. A bizottságok megtárgyalták,
elfogadásra javasolták. Kérdés, észrevétel merült-e föl az óta?
Nincs. Aki a napirend elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
226/2019. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nagylak Község Önkormányzata tulajdonában álló 09/59 hrsz-ú kivett temető és
legelő
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény rendelkezései és temetőkről és
a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X.1.) Kormányrendelet előírásaira tekintettel a Nagylak 09/59.
hrsz-ú kivett temető és legelő ingatlan helyzetét az előterjesztésben foglaltak
szerint rendezni kívánja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester minden, a rendezéssel
kapcsolatos intézkedés meghozatalára, dokumentumok, megállapodások,
nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Kolozsvári Rozália polgármester
Határidő: azonnal, értelem szerint
Határozatról értesítést kap:
−
Kolozsvári Rozália polgármester
−
Izsákné Hetényi Valéria jegyző
−
Popovics Krisztián pü csoportvezető
9. sz. n a p i r e n d : Egyebek
Kolozsvári Rozália polgármester: Az egyebek következnek, tájékoztatom a testületet az
információkról. A zajvédő fal mérési eredménye sajnos nem teszi indokolttá a fal
megépítését. Kerestem ez ügyben országgyűlési képviselő urat, de nem értem el. Január,
február hónapban ülés szünet lesz a Parlamentben, remélem képviselő úr ellátogat az
ülésünkre, és személyesen meg tudjuk kérdezni ennek az okát. A községháza energetikai
felújításával kapcsolatban a DÉMÁSZ a partner által készített terveket nem fogadta el,
januárban térünk erre vissza. A villanyszerelő elmondása alapján 2 nap alatt megcsinálja a
munkát, amennyiben meg lesz az órák helye. Addig nem tudunk tökéletesen fűteni.
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Kelló Róbert képviselő: Amennyiben lesz lehetőség pályázaton keresztül felújításra, sokkal
körültekintőbben kell megnézni a munkavégeztével a kivitelezői munkákat, hogy még egyszer
ne forduljon elő a jelenlegi helyzet.
Kolozsvári Rozália polgármester: Egyetértek képviselő úrral, mert a villanyszerelési költség
cirka 2 millió forint, ami nincs a pályázat összegében. A kivitelezés október 31. napjával
befejeződött, a beruházás költsége kifizetésre került, 90 napunk van a pályázat elszámolására,
ami azt jelenti, hogy január 30.-ig el kell számolnunk ahhoz, hogy a pályázat lezárásra
kerüljön.
A gyári buszmegálló is el fog készülni, a rajz szerint így fog kinézni. Bíró Antal vállalkozó
csinálja, az árajánlata alapján 300 e forint lesz.
Rácz Pál képviselő: Csak az egyik oldalon lesz megcsinálva?
Kolozsvári Rozália polgármester: Egyelőre igen, aztán tavasszal, megnézzük a
lehetőségeket, hol lenne még szükséges váróhelyet fölállítani. A postánál lévő rész az
szerintem a posta területe.
Lehoczki Zoltán képviselő: Amennyiben visszavennénk a lakást, arra a részre lehetne
váróhelyet állítani. Meg kell érdeklődni.
Kolozsvári Rozália polgármester: Tájékoztatom továbbá a képviselőket, hogy
megvásároltuk a fénymásolót 393.700 Ft-ba került, ennyit költöttem az elkülönített 600 e
forintból.
A Digitális Jólét Program 2019. január eleje óta működik a településen. Ennek
működtetéséhez kaptunk 3 laptop-ot, tabletet, telefonokat. Kéthetente jelentést kellett küldeni
a foglalkozásokról. Az elszámoláshoz szükséges jelenléti ív, fotó is. A program működtetése,
nem úgy zajlott, ahogy azt tenni kellett volna, de megoldjuk a feladatot.
Következő egy megkeresés volt a hivatal felé, Trianon 100 éves évfordulója alkalmából. Az a
település, aki igényli, oda 12 almafát ültetnek színházi művészek, egy kis irodalmi összeállítás
keretében. A 13.-ik a Nemzeti Színház udvarába kerül elültetésre. A megkeresésnek nagyon
örültem, kapcsolatba léptem a szervezővel. Az almafa ültetés márciusban lesz. Az
emlékművel szemben gondoltam az ültetés helyszínét. Arra gondoltam, és beszéltem is már
két sírkövessel, egy kősziklába lenne bevésve a nagy Magyarország, illetve a mostani, mellé
egy fafaragóval készíttetnénk kettős keresztet. Az almafa ültetésekor ünnepség, sajtó
szükséges, és az évforduló napján felszentelésre kerülne. Így megfelel ez a vonal a
képviselőknek?
Rácz Pál képviselő: Igen.
Lehoczki Zoltán képviselő: Igen.
Gulácsi Krisztina alpolgármester: Igen.
Kelló Róbert képviselő: Igen.
Kolozsvári Rozália polgármester: A múlt héten a hivatal könyvelője megkeresett azzal,
hogy a Dunaaszfalt részére kiállításra került egy számla 1,7 millió forintról. Ez 1 hónapra rá
vissza sztornózásra került. Kérdezte, hogy mi van a céggel. Használják a területet, de nem
fizetnek? Nincs szerződés? Erre megkerestem a vezetőt, aki tájékoztatott, hogy van élő
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szerződés. Mi tagadás kellemetlen volt. A szerződés szerin 1 évig használja a területet, és a
következő évben történik a számlázás. A pénzügyi csoportvezető azt javasolta, hogy
december 31. napján állítsuk ki a számlát, mert a közös hivatal meg fog szűnni. Jövőre meg
tárgyalnánk a szerződés hosszabbítást.
Tájékoztatom továbbá a képviselőket, hogy december 12. napjával lejárt a 90 napos határidő,
a továbbiakban a közös hivatal nem működhet így tovább. Juhász Tünde Kormánymegbízott
asszony megküldte önkormányzatunknak azt a határozatot, melyben kijelölte számunkra az
Apátfalvához történő csatlakozást. Holnap megyünk Szegedre tárgyalásra a további
teendőkkel kapcsolatosan. Az biztos, hogy számíthatnak még rendkívüli ülés összehívására a
képviselők.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Tájékoztatom polgármester asszonyt és a testülete, hogy én
szabadságra megyek, az SZMSZ szerint van helyettesem, én már eben nem kívánok részt
venni.
Kolozsvári Rozália polgármester: Részemről ennyit szerettem volna. Átadom a szót a
képviselőknek.
Kelló Róbert képviselő: Az elkerülőn feltorlódó kamionsorral kapcsolatban van-e a
rendőrségnek valami elképzelése arra vonatkozólag, hogy ezt orvosolja. Ne a nagylaki lakos
legyen hátrányba, hogy e-miatt nem tud hazajutni.
Kolozsvári Rozália polgármester: Egyéb, kérdés, észrevétel? Nincs. A nyílt ülésre tervezett
napirendeket megtárgyaltuk, a nyílt ülést berekesztem és zárt ülés tárgyalását rendelem el
(14.45 órakor)
k.m.f.

Kolozsvári Rozália
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző
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