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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 30-án 14,00 
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében 
megtartott soros, nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  

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 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Köszöntöm a soros képviselő-testületi ülésen megjelent 
képviselőket, jegyző asszonyt és a hivatal munkatársait. Megállapítom, hogy a 4 fő képviselő 
közül 4 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Runákné Gulácsi Krisztinát és Trembeczky Károlyt 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 Runákné Gulácsi 
Krisztina és Trembeczky Károly legyen, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1/2017. (I. 30.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. január 30-án 
tartott soros, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Runákné Gulácsi 
Krisztina és Trembeczky Károly képviselőket megválasztotta. 
 
Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 

Locskai Zoltán alpolgármester: 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: Locskai Zoltán alpolgármester 
 

2. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapítása 
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester 
 

3. Nagylak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése 
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester 
 

4. Előterjesztések 
4.1.Háziorvosi feladat-ellátási szerződés megkötése 
4.2. Körzeti ápolói álláshelyre pályázat kiírása Háziorvosi ellátás 
4.3.A nagylaki Román Nemzetiségi önkormányzat együttműködési megállapodásának 
felülvizsgálata 
4.4.Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása  
4.5.Hozzájárulás kérése Falunap szervezéséhez 
4.6.Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület részére nyújtandó működési előleg 
biztosítása  

      4.7.VAÁNTESZ Bt. bérleti szerződése 
 

5. Egyebek 
 

Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatban. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a napirenddel egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
2/2017. (I. 30.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. január 30.-i soros, 
nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. Polgármesteri tájékoztató 

                  Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester 
 

2. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása 

                  Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester 
 

3. Nagylak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése 
                  Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester 
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4. Előterjesztések 
4.1.Háziorvosi feladat-ellátási szerződés megkötése 
4.2. Körzeti ápolói álláshelyre pályázat kiírása Háziorvosi ellátás 
4.3.A nagylaki Román Nemzetiségi önkormányzat együttműködési 
megállapodásának felülvizsgálata 
4.4.Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása  
4.5.Hozzájárulás kérése Falunap szervezéséhez 
4.6.Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület részére nyújtandó működési 
előleg biztosítása  
4.7.VAÁNTESZ Bt. bérleti szerződése 

 
5. Egyebek 

 
1.sz. n a p i r e n d: Polgármesteri tájékoztató 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Kiadásra került az alpolgármesteri tájékoztató. Kérdés, 
észrevétel van-e?  
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Január 5. A polgármesteri átadás-átvételnél volt-e olyan 
folyamatban lévő ügy, amit átadott polgármester úr? Január 11. a kamerarendszer kiépítésével 
kapcsolatosan bővebb tájékoztatást szeretnék hallani.  
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Az átadás-átvétel jegyző asszonynak köszönhetően fél órát 
vett igénybe. Ismételten szeretném megköszönni a jól előkészített anyagot, minek 
köszönhetően ez a procedúra zökkenőmentes volt. Egyik folyamatban lévő ügy a 
kamerarendszer, amelyről a későbbiekben egy pár szót mondok. Folyamatban lévő ügy a 
hivatal felújítására benyújtott pályázat is. Úgy gondoltuk, hogy a két pályázat kivitelezését 
összehozzuk, mert a kamerarendszer telepítése a hivatal épületét is érinti, ezért ne kelljen 
kétszer bontani. Van lehetőség a kamera telepítésének átgondolására, és annak módosítására. 
Ugyanis két terület van, ahol nem tudunk önkormányzati tulajdon épületéből áramot venni. 
Az egyik az Orgona u. 1., a másik a Pacsirta u. 18. számú ingatlan, ahol a telepítendő 
kamerához magánkézen lévő tulajdonból lehet áramot venni. Nyilván való, hogy a 
tulajdonosokkal szerződést kell kötni. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Az ingatlanokkal szemben lévő villanyoszlopról nem lehet 
áramot venni?   
 
Locskai Zoltán alpolgármester: A szakember nem javasolja a DÉMÁSZ-t bevonni, mert 
költségvonzata van, bonyolult ügyintézése, és hosszadalmas a megvalósítása. A rendszer 
kiépítése nem készülne el a határidőig. Ezért kell a tulajdonosokkal a szerződéskötés. A 
szerződés tervezet már megérkezett a kivitelezőtől, valamint szóban abban maradtunk, hogy 
február végén, március elején a munkát meg lehet kezdeni. Az elszámolás két részletben 
történne. Az első a munka 50%-os elkészültével, a második az átadást követően. A szakember 
megkérdezte szeretnénk-e műszaki ellenőrt? Nekem az a véleményem, hogy ez egy 10 millió 
forintos beruházás, és én mindenképpen javasolom a testület felé, hogy legyen műszaki 
átadás-átvétel, függetlenül a bekerülési költségtől, ami kb. 60-80 e forint. Ezeket tartom a 
legfontosabbnak, amit a testületnek el kellett mondanom. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Az elektromos áram vételezésével kapcsolatosan javasolom, 
a magánszemélyektől határolja el magát az önkormányzat, és a DÉMÁSZ-t előtérbe helyezve 
a közvilágítási oszlopokon kerüljenek elhelyezésre a kamerák, így megoldódik az 
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áramvételezés. A kamerák elhelyezésével kapcsolatosan kell, hogy tudjuk mi is, hogy hova 
kerülnek. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: A pénz a számlánkon van. A pályázat az általam vázolt 
paraméterekkel lett benyújtva, melyben vannak fix számok. Azon lehet változtatni, hogy a 26 
kamerát egy picit másképp helyezzük el, de a darab számon nem. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Abban egyetértek, hogy a magánszemélyektől függetlenítsük 
magunkat. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: A kivitelező szerint a magánszemélyektől történő 
áramvételre a polgármester tett javaslatot, amivel egyetértett, azért mert a DÉMÁSZ 
körülményes ennek kivitelezésében. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Csak szeretném az orvosi rendelő környékére fölhívni a 
figyelmet, a migráns helyzet miatt. Savallom, hogy csak most értesülünk erről a dologról 
korábban nem. Jó lenne tudni, hogy hová kerülnek elhelyezésre a kamerák. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: A rendőrség felé csak bejelentési kötelezettségünk van. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A jegyzőkönyvek javítása során, több testületi ülésen is 
elhangzott az Gyarmati András polgármester részéről tájékoztatásként, hogy milyen pontokra 
tervezik a kamerák elhelyezését, valamint az is, hogy ha eljut konkrétan arra a szintre, hogy 
ténylegesen hova kerüljenek, a testület egyeztető megbeszélést tart a szakértő meghívásával. 
Én eddig tudom a folyamatot.  
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Igen, ezt megbeszélhetjük akár a helyszínen is, vagy itt az 
asztal mellett is, a kivitelező elmondása alapján. Erre akár most is lehet javaslatot tenni. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Úgy gondolom, hogy egy jól használható térkép segítségével 
megoldható lenne a megbeszélés az asztal mellett is.  
Továbbá az átadással kapcsolatosan kérdezem, milyen szabad felhasználású pénzösszeggel 
vette át a hivatalt alpolgármester úr? 
 
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: A költségvetéssel kapcsolatos 
megbeszélésen is elmondtam, hogy ezt pontosan nem lehet meghatározni, csak a 
zárszámadáskor. A könyvelés alapján, lehet majd tudni, mennyi az az összeg, ami 
kötelezettséggel terhelt, mennyi az, ami szabadon felhasználható.   
 
Trembeczky Károly képviselő: A kamerarendszeren kívül, milyen folyamatban lévő 
ügyeket vett még át alpolgármester úr. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Top-os pályázat, kamerarendszer. 
 
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Folyamatban lévő a közfoglalkoztatás, ezzel 
kapcsolatosan decemberben 3 db pályázatot kellett benyújtani, orvosi ellátással kapcsolatos 
feladatok, különböző elszámolások pályázatokkal kapcsolatban, amelyek a zárszámadáshoz 
köthetők, (szociális tűzifa, szociális étkeztetés, útfelújítási pályázat). 
 
Trembeczky Károly képviselő: A bérleti díjakkal kapcsolatosan van még folyamatban lévő 
ügyünk, gondolok itt a gyár háta mögötti ingatlan bérbeadására. 
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Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Ebben alpolgármester tett is intézkedéseket. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: A Duna Aszfaltról van szó? 2016. február végéig volt 
eredetileg szerződésünk. Levélben történő megkeresést követő tárgyalások után a szerződést 
2018. december 31. napjáig meghosszabbítottuk. Egyéb hozzászólás, kérdés van-e? Nincs. 
Aki a polgármesteri tájékoztató elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
  
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
3/2017. (I. 30) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester - a 
polgármesteri átadást követő időszaktól történt eseményekről szóló 
tájékoztatóját megtárgyalta, azt elfogadja.  
  
A határozatról értesül: Locskai Zoltán alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 

2.sz. n a p i r e n d: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Következő napirend az önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása, amit a két bizottság 
egyhangúlag javasol a testületnek elfogadásra. Azóta merült-e fel újabb kérdés, észrevétel? 
Nincs. Amennyiben nincs, kérem, hogy aki az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással 
szavazzon.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
4/2017. (I. 30.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása 
  
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, 
valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
három évre várható összegét a határozat melléklete szerinti táblázatban 
foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesítést kapnak:  
- Locskai Zoltán alpolgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Vighné Ménesi Zsuzsanna pénzügyi főelőadó 
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3.sz. n a p i r e n d: Nagylak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése 
 

Locskai Zoltán alpolgármester: Következő előterjesztés Nagylak Község Önkormányzata 
2017. évi költségvetése. A bizottságok megvitatták az előterjesztést, és a 6. számú melléklet - 
laptop beszerzése a képviselők részére - módosítással egyhangúlag javasolják a testületnek 
elfogadásra. Merült-e fel egyéb kérdés, észrevétel? Nem. Amennyiben nem, kérem, hogy aki 
Nagylak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló előterjesztést a 6. számú 
melléklet kiegészítésével elfogadja, kézfeltartással szavazzon.  
 
Szavazásra bocsátást követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és 
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2017. (II. 1.) 

önkormányzati rendelete 
Nagylak Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

 
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

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

 
4.1.Háziorvosi feladat-ellátási szerződés megkötése 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: A következő napirend Háziorvosi feladat-ellátási szerződés 
megkötése. A két bizottság megtárgyalta, és a módosításokkal – a 17. pont „felnőtt” szó 
„vegyes” kifejezésre történő javításával és a 28. pont 2. bekezdés törlésével 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 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
5/2017. (I. 30.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Háziorvosi feladat-ellátási szerződés megkötése 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi ellátás 
szerződésének felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a feladat-
ellátási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal javasolja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesítést kapnak:  
- Locskai Zoltán alpolgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
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4.2. Körzeti ápolói álláshelyre pályázat kiírása Háziorvosi ellátás 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: A következő előterjesztés a körzeti ápolói álláshelyre 
pályázat kiírása. A bizottság megvitatta, és javasolja a testületnek elfogadásra. A pályázat 
kiírása meg fog történni, az elbírálás határideje február 28. napja lesz. Annyit tudunk, hogy 
egy pályázó biztosan lesz. Felmerült-e azóta egyéb kérdés, észrevétel. Nem. Amennyiben 
nem, kérem, hogy aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
6/2017. (I. 30.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Körzeti ápolói álláshelyre pályázat kiírása Háziorvosi ellátás 
 

H a t á r o z a t 
  

Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. március 1. napjától 
határozott időtartamra, előreláthatólag 2020. április 30. napjáig megüresedő 
körzeti ápoló álláshelyre, a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázat 
kiírásáról dönt. 
 
Határidő: közzétételre azonnal 
Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester 
 

 
4.3. A nagylaki Román Nemzetiségi önkormányzat együttműködési megállapodásának 
felülvizsgálata 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Következő előterjesztés a nagylaki Román Nemzetiségi 
önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. Az anyagot minden év 
január 31. napjáig testület elé kell hozni, változás nincs. A két bizottság megtárgyalta, és 
javasolja a testületnek elfogadásra. Felmerült-e azóta egyéb kérdés, észrevétel. Nem. 
Amennyiben nem, kérem, hogy aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
7/2017. (I. 30.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A nagylaki Román Nemzetiségi önkormányzat együttműködési 
megállapodásának felülvizsgálata 
 

H a t á r o z a t 
  

Nagylak Község Önkormányzat a 10/2015. (I.26.) számú határozatával a 
Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Együttműködési 
Megállapodását felülvizsgálta, azt módosítani nem kívánja, az együttműködési 
megállapodás változatlan tartalommal hatályban marad. 
 
Felelős: alpolgármester, jegyző  
Határidő: azonnal 
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A határozatról értesítést kap:  
 Locskai Zoltán alpolgármester 
 Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
 Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő 
 Vetró Robert Román NÖ elnöke 

 
 
4.4. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása  
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Következő napirend az alpolgármester tiszteletdíjának 
megállapítása. A bizottságok megtárgyalták és ezen előterjesztés kapcsán született egy olyan 
módosítás, hogy kerekítés nélkül javasolja a testületnek elfogadásra. Újabb vélemény, kérdés, 
észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban? Mivel érintett vagyok, kérem a testület tagjait, 
hogy járuljon hozzá a szavazásból történő kizárásomhoz. Van-e kérdés, vélemény? Nincs. 
Akkor kérem, hogy aki az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása tárgyában hozandó 
döntésből való kizárásommal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
8/2017. (I. 30.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Locskai Zotán alpolgármester 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 Locskai Zoltán alpolgármestert kérésére a személyét érintő 
alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása tárgyában hozandó döntésből a 
szavazásból kizárja.   
 
Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 
- Locskai Zoltán alpolgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

 
Locskai Zoltán alpolgármester: Kérem, aki egyetért, az alpolgármester tiszteletdíjának 
kerekítés nélküli, maximális összegben történő megállapításával kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 kizárással, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
9/2017. (I. 30.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Locskai Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának, 
költségtérítésének megállapítása 
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H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (5) – (6) 
bekezdése és a 80. § (2) – (3) bekezdése alapján Locskai Zoltán társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését 2017. január 1. 
napjától kezdődően az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Az alpolgármester tiszteletdíja bruttó 134.618,- Ft, azaz: 
egyszázharmincnégyezer-hatszáztizennyolc forint, költségtérítése a tiszteletdíja 
15 %-ának megfelelő összeg, havi bruttó 20.193,- Ft, azaz: húszezer-
egyszázkilencvenhárom forint. 
 
A képviselő-testület megbízza a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy 
az alpolgármester tiszteletdíja változásával kapcsolatos intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző,   
              Víghné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő 
 
A határozatról értesül: Locskai Zoltán alpolgármester 
   Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
   Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő 

 
4.5.Hozzájárulás kérése Falunap szervezéséhez 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Következő előterjesztés Hozzájárulás kérése Falunap 
szervezéséhez, ahogy a bizottsági ülésen is említettem 3 millió forint, és úgy látom a szándék 
mindenkiben meg van. A bizottságok egyhangúlag javasolják a testületnek elfogadásra. Van-e 
kérdés, vélemény? Nincs. Akkor kérem, hogy aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
10/2017. (I.30.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Nagylak Községi Önkormányzat 2017. évi Falunap szervezéséhez hozzájárulás 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülte 2017 évben is meg kívánja 
rendezni a Falunapot, melyet rendezvénytervében szerepeltet.  
A Falunap megrendezésére 3.000.000,- Ft kiadási előirányzatot határoz meg a 
közösségi színterek üzemeltetése szakfeladaton az egyéb dologi kiadások 
terhére. 
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő megrendezésre: 2017. augusztus 5. egyebekben: értelem szerint 

 
A határozatról értesül: 
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Locskai Zoltán alpolgármester 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő 

 
  
4.6. Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület részére nyújtandó működési előleg 
biztosítása  
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Következő előterjesztés a Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért 
Egyesület részére nyújtandó működési előleg biztosítása. Ahogy elmondtam ezt az összeget 4 
évre előre megfinanszírozzuk, és majd visszakapjuk. A bizottságok egyhangúan javasolják a 
testületnek elfogadásra. Újabb észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a 
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
11/2017. (I.30.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület részére nyújtandó működési előleg 
biztosítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete a Tisza és Maros Vidéke 
Jövőjéért Egyesület (székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.) részére 
működési előleg címén 195.600,- Ft, azaz: egyszázkilencvenötezer-hatszáz 
forint összegű visszatérítendő támogatást nyújt a 2017. évi költségvetésében 
betervezett különféle egyéb díjak előirányzat terhére. 
A működési előleg átadására a határozat melléklete szerinti tartalommal 
megállapodást köt a Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesülettel, melynek 
aláírására a polgármestert felhatalmazza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
 
A határozatról értesül: 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő 
- Szél István Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület elnöke 
- Irattár 

  
4.7.VAÁNTESZ Bt. bérleti szerződése 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Következő előterjesztés óvoda irodahelyiség bérbeadása a 
VAÁNTESZ Bt. részére. A bizottságok megtárgyalták, és javaslatukra a bérleti szerződésben 
módosítások történtek. Az 1. pontban 16 m2 a terület, a 3. pontban a bérbeadó az internet 
szolgáltatás díját a szolgáltató által kiállított számla alapján a bérlő felé továbbszámlázza, 
valamint a fűtést a bérlő önállóan, egyedi módon biztosítja. Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. 
Akkor kérem, hogy aki a módosításokkal a bérleti szerződést elfogadja, kézfeltartással 
szavazzon. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
12/2017. (I. 30.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Az óvoda épületében lévő irodahelyiség bérbeadása VAÁNTSZ Bt részére 

 
H a t á r o z a t 

 
1. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonát képező 6933 Nagylak, Nyárfa sor 21. szám alatti óvoda 
épületben lévő 16 m2 alapterületű irodahelységet 2017. február 1. napjától 
határozatlan időre a határozat mellékletét képező bérleti szerződés alapján 
bérbe adja a 6933 Nagylak, Pacsirta utca 27. szám alá bejegyzett 
VAÁNTESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság részére. 

  
2. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bérleti díj nagyságát 

havi 13.000,- Ft - + internet szolgáltatás díja összegben határozza meg. 
 
3. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Locskai 

Zoltán alpolgármestert, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat nevében 
írja alá. 

 
Határozatról értesítést kap:    

- VAÁNTESZ Bt. 6933 Nagylak, Pacsirta u. 27. 
- Locskai Zoltán alpolgármester 
-  Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő 

 
5.Egyebek 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Egyebek következnek, nekem is lesz mondani valóm, de 
most először szeretném átadni a szót a képviselőknek. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Szeretném fölhívni a figyelmet a súlykorlátozást kifejező 
táblákra a figyelmet a 43-as főút és a benzinkút kereszteződésében, mert nem jó helyen 
vannak elhelyezve. A 43-ason előrejelző táblaként van kitéve, valamint a 451 jelű főutunkra 
rákanyarodva is ki van téve, aminek a településnév tábla oszlopán kellene lennie, azért mert a 
benzinkútra magasabb súllyal rendelkező járművek nem is hajthatnának be. Ugyanezt a 
súlykorlátozó táblát a libanyaknál lévő buszmegálló környékére is ki kell helyezni, azért, 
hogy a gyárhoz be tudjon menni, de tovább ne. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Följegyeztem. 
 
Trembeczky Károly képviselő: A hivatali nagykapu annyira leült, hogy javítani kellene. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: A hivatal felújításával kell majd ezt összekötni. 
 
 
 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Lakossági jelzés alapján az árusok, az iskolánál lévő faházban 
nagyon fáznak. A portékát nem tudják elhelyezni, már a földre is pakolnak. Gondolkodni 
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kellene, hol tudnánk helyiséget biztosítani számukra, vagy asztalt biztosítani nekik, hogy arra 
tegyék az árut. Az időseknek gondot okoz, hogy nagyon mélyre kell hajolniuk. És még egy 
információ, a védőnői szolgálatnál rossz a számítógép. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: A földön történő áruk elhelyezése kifejezetten az árusok 
kérése volt. Arra hivatkozott, hogy a számos termék jobban áttekinthető. Az asztal fel lett 
ajánlva, de nem kérték. Valóban mostoha hely, de a művelődési házba ne vigyük vissza. 
Várok a testület tagjaitól is ötletet, hogy hova lehetne őket elhelyezni. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Javasolom a PET palackok gyűjtését. Ehhez egy daráló kell, 
ami nem igényel nagy hozzáértést. Értékesíteni lehetne. Tovább megyek, mert érdekelt ebben 
Magyarcsanád is, Apátfalva is meg a hulladékszállítók is. Láttam a közelmúltban egy videó 
felvételt, ami a Dunántúlról készült, hogy ott lovas kocsival gyűjtik össze az említett 
összetaposott palackokat, és ők is feldolgozott állapotban küldik tovább. Nem tudnánk ezt mi 
is megcsinálni, hogy hetente összegyűjtjük a palackokat és ledaráljuk? Köszönöm ennyi volt a 
3 perc. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Nem utolsó sorban a közmunkásaink száma megengedi, 
hogy ezt véghezvigyük, és a tevékenységet elvégezzük.  
 
Trembeczky Károly képviselő: Innentől kezdve nem túl nagy lépés megvenni a présgépet. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Voltam kint azon a helyen, ahol a közmunkásaink 
összegyűjtik a legallyazott fát, és darabolják azt. Nincs erre valamilyen technológia, hogy 
ezeket valamilyen formában összepréseljük akár?  
 
Trembeczky Károly képviselő: Kizárólag a fenyő áll össze magától, a többihez ragasztó 
kellene. De a fenyőnek is nagy nyomás kell ahhoz, hogy a gyanta azt összeragassza. 
 
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Az ÁNTSZ és a Védőnői Szolgálat közösen 
nyújtottak be egy pályázatot számítógép vásárlására. Ez a pályázat nyert, és minden olyan 
település, ahol eddig gond volt a védőnői számítógépekkel, kapott egy laptopot és a hozzá 
tartozó infrastruktúrát. December folyamán a laptopot a védőnő átvette, és ezt fogja a 
munkában használni.  
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Én is ott dolgoztam ugye, és annyira rossz volt, hogy a 
KENYSZI rendszert is otthon csináltam meg. 
 
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Volt már alkalom, hogy megnézettük azt a 
gépet, és tényleg rossz állapotban van. Egyelőre ezzel a laptoppal megoldódott a védőnő 
helyzete.  
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Én felírtam egy párat magamnak, megígérem, hogy csak 
töredékéről beszélek. Több pontot felírtam, amiről már előtte is kellett volna, hogy 
tárgyaljunk, de nem tettük. Az első amiről beszélnünk kell az a Kender-Kötelék Kft. Közel 
két éve vannak itt, ezzel szemben nincs iparűzési adójuk itt Nagylakon. Hogy történhet ez? 
Zsuzsi? 
 
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Megtörtént már a bejelentkezés. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Az adóhatóság eddig nem tett semmit?  
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Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: A NAV és az Önkormányzatok jogszabály 
változás miatt két éve nem beszélnek egymással. Régen úgy történt, hogy amint valaki 
bejelentkezett a NAV-hoz akkor a NAV kiértesítette az önkormányzatot, abban az esetben, ha 
nem jelentkezik be, akkor vonjuk őket felelősségre. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Akkor az elmúlt két évre szóló adóval mi lesz? Nem tudjuk 
tőlük követelni? 
 
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Ez már nem az én kompetenciám, az adós 
kolleganővel kell erről beszélni.  
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Ez eddig rendben van, csak itt vannak, jól elvagyunk 
egymás mellett azonban mégsem származik ebből bevételünk, mert nincsenek bejelentve. 
 
Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő: Tudtuk, hogy nincsenek bejelentve, mert 
arra hivatkoztak, hogy nincs adóköteles bevételük. Ha ő azt mondja, hogy nincs bevételszerző 
tevékenysége nincs mit tenni.  
 
Locskai Zoltán alpolgármester: A következő, megkéretem a lányokat, hogy tegyük rendbe 
Nagylak területeit és ezt m2-re határozzuk meg.  Ebből tudtuk meg, hogy amit most éppen a 
Duna Aszfalt bérel az mennyi m2, vagy hogy éppen a Balatán tanya mennyi m2. Ez azért 
fontos, mert van egy olyan cég, hogy Főnix Energiaszolgáltató Zrt. Ők itt napelemes parkot 
szeretnének létesíteni. Ők kértek meg, hogy a testülettel együtt megbeszélve, próbáljunk 
meghatározni egy helyet amit esetleg rendelkezésükre lehetne bocsátani. Nem rossz dologról 
beszélünk, azonban a területtel van a gond mind kicsi.  
 
Trembeczky Károly képviselő: Az én tudomásom szerint, nem támogatja az állam azt a 
rendszert még akkor sem, ha azt önerőből valósítjuk meg, hogy villamos energiát vásároljunk 
fel. Olyan esetben támogatják, ha az önkormányzat saját maga érdekében telepít, de úgy hogy 
más cég és ezzel szemben mi vásároljuk fel úgy nem.  
 
Locskai Zoltán alpolgármester: A következő, amit megemlítenénk, az az, hogy a kisköz 
Kovács Józsi kezdeményezésére, amit nemrégiben leaszfaltoztattunk, oda kirakunk egy 
elsőbbségadás kötelező táblát a balesetek elkerülése végett. Még egy jó hír, hogy Nagy Béla 
bácsi a tuja fákat megengedte hogy kivágjuk, így hamarosan az a probléma is megoldódik.  
 
Trembeczky Károly képviselő: Az ésszerű lenne, ha valahol egy olyan színt vagy lerakó 
helységet tudnánk kialakítani, ahol a fát is be lehetne tárolni és nem ázna. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Esetleg más valamilyen észrevétel? 
 
Trembeczky Károly képviselő: A Balatán tanya lebontását mondom ismét, mivel az ottani 
épületek már életveszélyes állapotban vannak. Bontsuk le a cserepeket és a szarufákat, ezeket 
később akár értékesíteni is lehet, természetesen azokat, csak amelyek jó állapotban vannak. 
 
Tóth-Vass Jánosné külsős tag: Én azt szeretném, ha ½ percig felállással, néma főhajtással 
megemlékeznénk a buszbalesetben elhunytakra. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Elfelejtettem erről a dologról beszélni nektek, hétfőn 
megfogalmaztunk egy levelet az adott iskola igazgatójának és részvétünket nyilvánítottuk.  
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Locskai Zoltán alpolgármester: 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. (17.15 órakor) 
  

k.m.f.t. 
 
 

 Locskai Zoltán Nyergesné Kovács Erzsébet 
 alpolgármester jegyző 
           
 
 
 Runákné Gulácsi Krisztina Trembeczky Károly 
                 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő  


