Iktató szám: 2-3/2017.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
NAPIREND
0. Munkaterv módosítása
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
2. Nagylak Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
3. Beszámoló a Dózsa György Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről és a 2017.
évi munkaterv megvitatása
4. Előterjesztések
4.1. A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
4.2. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet
módosítása
4.3. HEIDIDENT Kft.-vel feladat-ellátási szerződés módosítása
4.4. Az Emberi Erőforrás Operatív Program 3.9.2.-16. kódszámú és az 1.5.3.-16.
kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása
5. Egyebek
6. Zárt ülés
RENDELET
2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Nagylak Község Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének módosításáról

3/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról
a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátásokról szóló 11/2016.(X.26.) számú
rendelet módosításáról

4/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelete
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HATÁROZAT
18/2017. (II. 27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

19/2017. (II. 27.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadása

20/2017. (II. 27.) képviselő-testületi határozat

Munkaterv módosítása

21/2017. (II. 27.) képviselő-testületi határozat

Polgármesteri tájékoztató

22/2017. (II. 27.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Dózsa György Művelődési
Ház 2016. évi tevékenységéről

23/2017. (II. 27.) képviselő-testületi határozat

A Dózsa György Művelődési Ház 2017.
évi munkaterve

24/2017. (II. 27.) képviselő-testületi határozat

HEIDIDENT Kft.-vel
szerződés módosítása

feladat-ellátási

Az Emberi Erőforrás Operatív Program
3.9.2.-16. kódszámú1. pályázati felhívásra
támogatási kérelem benyújtása
Az
Emberi
Erőforrás
Operatív
Program1.5.3.-16. kódszámú pályázati
felhívásra támogatási kérelem benyújtása

25/2017. (II. 27.) képviselő-testületi határozat
26/2017. (II. 27.) képviselő-testületi határozat
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 27-én 14,00
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében
megtartott soros, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Locskai Zoltán alpolgármester
Kolozsvári Rozália
Runákné Gulácsi Krisztina
Trembeczky Károly képviselők.
Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Lakatos-Tóth Andor Csongrád Megyei
Kormányhivatal Makói Járési Hivatalvezető helyettes, 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 képviselőtestületet, 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:
18/2017. (II. 27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. február 27-én
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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Napirendi javaslat
0. Munkaterv módosítása
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
2. Nagylak Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
3. Beszámoló a Dózsa György Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről és
a 2017. évi munkaterv megvitatása
4. Előterjesztések
4.1. A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet
módosítása
4.2. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet
módosítása
4.3. HEIDIDENT Kft.-vel feladat-ellátási szerződés módosítása
4.4. Az Emberi Erőforrás Operatív Program 3.9.2.-16. kódszámú és az
1.5.3.-16. kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása
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:
19/2017. (II. 27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. február 27.-i soros,
nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
0. Munkaterv módosítása
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
2. Nagylak Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
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3. Beszámoló a Dózsa György Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről és
a 2017. évi munkaterv megvitatása
4. Előterjesztések
4.1. A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet
módosítása
4.2. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet
módosítása
4.3. HEIDIDENT Kft.-vel feladat-ellátási szerződés módosítása
4.4. Az Emberi Erőforrás Operatív Program 3.9.2.-16. kódszámú és az
1.5.3.-16. kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása
6. Egyebek
1.sz. n a p i r e n d: Munkaterv módosítása
Locskai Zoltán alpolgármester: A 2016. decemberben elfogadott munkaterv szerint a
februári ülésen tűzte napirendre a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyását. Az
időközi választásra tekintettel a napirend tárgyalását javasolom az áprilisi ülésen tárgyalni. Az
előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki határozati javaslat
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
20/2017. (II. 27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Munkaterv módosítása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervét az
alábbiak szerint módosítja:
A februári ülés 4.) napirendi pontját a: „A polgármester szabadsága
ütemezésének jóváhagyása” törli és azt az áprilisi ülés napirendjén 4.) számú
napirendként szerepelteti, minek következtében a 4.) és 5.) számú napirend
számozása 5.) és 6.)-ra módosul.
Felelős: munkaterv módosításért: jegyző
Határidő: azonnal, értelem szerint
1.sz. n a p i r e n d: Alpolgármesteri tájékoztató
Locskai Zoltán alpolgármester: Kiadásra került a tájékoztató, a szokásos módszert követve
tegyék meg észrevételeiket.
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: A január 31. napján megtartott társulási üléssel
kapcsolatban szeretnék bővebb információt.
Locskai Zoltán alpolgármester: Nagylakon nem a Túri Andrásné által biztosított étkeztetést
vesszük igénybe. A társulás tagjai hangot adtak annak, hogy nincsenek megelégedve a
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szolgáltatás minőségével. Ez ügyben hamarosan tárgyalások fognak kezdődni. Kérdés,
hozzászólás van-e?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Csak javítást szeretnék kérni a szolgáltató neve elírásra
került, nem Túri Andrásné, hanem Túri Kálmánné Andrásné a neve.
Locskai Zoltán alpolgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés, észrevétel? Nincs, akkor kérem,
szavazzunk. Aki egyetért az alpolgármesteri tájékoztatóval, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
21/2017. (II. 27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Alpolgármesteri tájékoztató elfogadása
Határozat
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: Nagylak Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása
Locskai Zoltán alpolgármester: A költségvetés módosítását a bizottságok megtárgyalták, és
egyhangúan javasolják a testületnek elfogadásra. Azóta merült-e föl kérdés, vélemény? Nem
akkor kérem, szavazzunk. Aki egyetért az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
módosításával, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II. 28.)
önkormányzati rendelete
Nagylak Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
3.sz. n a p i r e n d: Beszámoló a Dózsa György Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről
és a 2017. évi munkaterv megvitatása
Locskai Zoltán alpolgármester: A művelődési ház 2016. évi tevékenységéről, és a 2017. évi
munkatervéről szóló előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, és egyhangúlag javasolják a
képviselő-testületnek elfogadásra. Merült-e fel újabb gondolat?
Trembeczky Károly képviselő: Az a gondolat merült föl bennem, hogy az Óriásgombolyag
múzeum létrehozásával kiesett egy helyiség, ahol korábban fórumok, bemutatók, kisebb
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létszámú rendezvények zajlottak. Ezért javasolom a nagyterem melletti helyiség
fűtéskialakításának egy távolabbi beruházását tervbe lehetne venni.
Locskai Zoltán alpolgármester: A gondolatunk találkozik, valamit tenni kell ebben az
irányban, hiszen téli időszakra is kell gondolnunk. Van-e még egyéb hozzászólás? Nincs,
akkor kérem, szavazzunk. Aki egyetért az 1. számú határozati javaslattal, az kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
22/2017. (II. 27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Dózsa György Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete a Dózsa György
Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt
elfogadja.
Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester
Határidő értesítésre: azonnal
A határozatot kapják:
Locskai Zoltán alpolgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Kisné Jani Gyöngyi Ifjúsági Klub vezetője
Nagylaki Nyugdíjas Egyesület vezetője
Locskai Zoltán alpolgármester: Aki egyetért az 2. számú határozati javaslattal, az
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
23/2017. (II. 27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Dózsa György Művelődési Ház 2017. évi munkaterve
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete a Dózsa György
Művelődési Ház 2017. évi munkatervét megtárgyalta, azt a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: programvezetők
Határidő: értelem szerint
A határozatot kapják:
- Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat,
- „Nagylakért” Alapítvány,
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- Nagylaki Nyugdíjas Egyesület
4.sz. n a p i r e n d: Előterjesztések
4.1. A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Locskai Zoltán alpolgármester: A bizottságok a helyi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló rendeletet megtárgyalták, és az elhangzott kiegészítéssel javasolják a
testületnek elfogadásra. A bizottsági ülés óta merült-e föl újabb kérdés, hozzászólás?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Pontosítani szeretném a bizottsági ülésen elhangzott
módosításokat, ami a következő: a 3. § (7) bekezdése „megállapításához” szó „megállapítása”
kifejezésre történő javítása - az 5. § (1) bekezdésében szereplő gondolatjelben lévő rész
törlése, és a 6. § (3) bekezdésének törlése.
Trembeczky Károly képviselő: Igen, a felsoroltakat javasoltam.
Locskai Zoltán alpolgármester: Aki egyetért a helyi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadásával, azzal a módosítással, amelyet a jegyző
asszony említett kérem kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (III. 1.)
önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
4.2. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Locskai Zoltán alpolgármester: A bizottságok a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló rendeletet megtárgyalták, és a módosítással egyhangúan javasolják a
testületnek elfogadásra. A bizottsági ülés óta merült-e föl újabb kérdés, hozzászólás? Aki
egyetért a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet
módosításával az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (III.1.)
önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
11/2016.(X.26.) számú rendelet módosításáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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4.3. HEIDIDENT Kft.-vel feladat-ellátási szerződés módosítása
Locskai Zoltán alpolgármester: A módosításra az új helyettesítő orvos belépése miatt van
szükség, ehhez kérem a testület hozzájárulását. Van- kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs,
kérem, szavazzunk. Aki egyetért a feladat-ellátási szerződés módosításával, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
24/2017. (II. 27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: HEIDIDENT Kft.-vel feladat-ellátási szerződés módosítása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét
képező feladat-ellátási szerződés módosításának elfogadásával hozzájárul
ahhoz, hogy a HEIDIDENT Kft. helyettesítési rendjébe dr. Tóth Gábor Gellért
fogorvost bevonja.
A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a feladat-ellátási
szerződés módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Határozatról értesítést kap:
- HEIDIDENT Kft. 6791 Szeged, Gyömbér u. 10.
- Locskai Zoltán alpolgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Irattár
4.4. Az Emberi Erőforrás Operatív Program 3.9.2.-16. kódszámú és az 1.5.3.-16.
kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása
Locskai Zoltán alpolgármester: A pályázatíróval való találkozás során részletesen
átbeszéltük a lehetőségeket. Meghívásra került a Nyugdíjas Klub vezetője, és a Nagylakért
Alapítvány alapító tagja. Jó lehetőség mindkét civil esetében, hogy támogatáshoz jusson. A
Nyugdíjas Klub esetében a létszám növelésére és a fiatalokkal történő kapcsolattartásra, az
alapítvány esetében pedig olyan forráshoz szeretnénk juttatni az alapítványt, hogy még több
gyermeket tudjunk anyagi elismerésben részesíteni. Van- kérdés, észrevétel?
Trembeczky Károly képviselő: A Nyugdíjas Klub számára a téli időben történő hasznos
mozgáslehetőséghez tornaeszközöket kértünk a pályázatban. A Nagylakért Alapítvány
nevében a helyi sportélet edzéseihez szükséges sporteszközöket. Támogatást kértünk a
diákoknak a szülőkkel együtt történő kirándulásra, valamint a nyelvtanulás szorgalmazásához
is.
Tóth-Vass Jánosné állampolgár: Szabadtéri sportlehetőség kialakítása is jó lenne a játszótér
területével összekötve.
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Locskai Zoltán alpolgármester: Beépítettük a kisbusz üzemeltetéséhez a sofőr bérét is, ami
szintén egy előrelépést eredményezne. Amennyiben nincs egyéb hozzászólás, kérem,
szavazzunk. Két határozati javaslat van, az 1. számú határozati javaslattal, aki egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
25/2017. (II. 27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Emberi Erőforrás Operatív Program 3.9.2.-16. kódszámú pályázati felhívásra
támogatási kérelem benyújtása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete konzorciumi tagként
pályázatot kíván benyújtani a Magyarország Kormánya által közzé tett
EFOP-3.9.2-16 kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése térségi
szemléletben – kedvezményezett térségek” című, 100 %-os
támogatottságú pályázati felhívásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi
partnerségben való részvétel szándéknyilatkozatának aláírására, abban való
képviseletre, illetve a támogatási kérelem benyújtására, továbbá a pályázat
sikerével kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: A támogatási kérelem benyújtására: 2017. március 16.
Felelős: Polgármester
A határozatról értesül:
- Locskai Zoltán alpolgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Makó Város Önkormányzata, mint a konzorcium vezető partnere
- Irattár
Locskai Zoltán alpolgármester: A 2. számú határozati javaslattal, aki egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
26/2017. (II. 27.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Emberi Erőforrás Operatív Program 1.5.3.-16. kódszámú pályázati felhívásra
támogatási kérelem benyújtása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete konzorciumi tagként
pályázatot kíván benyújtani a Magyarország Kormánya által közzé tett
EFOP-1.5.3-16 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
személetben-kedvezményezett térségek” című, 100 %-os támogatottságú
pályázati felhívásra.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi
partnerségben való részvétel szándéknyilatkozatának aláírására, abban való
képviseletre, illetve a támogatási kérelem benyújtására, továbbá a pályázat
sikerével kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: A támogatási kérelem benyújtására: 2017. április 1.
Felelős: Polgármester
A határozatról értesül:
- Locskai Zoltán alpolgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Makó Város Önkormányzata, mint a konzorcium vezető partnere
- Irattár
5. sz.n a p i r e n d: Egyebek
Locskai Zoltán alpolgármester: Egyebek következnek, kérem a testület tagjait,
hozzászólásaikat tegyék meg.
Runákné Gulácsi Krisztina: A temetőnél felújított útszakasz teljesen fölbomlott. Van-e rá
garancia?
Locskai Zoltán alpolgármester: Várható volt. Nincs benne az a kötőanyag, ami összetartja,
így az arra járó járművek kipörgetik.
Runákné Gulácsi Krisztina: Kérdezem, hogy a rendelési idő kifüggesztésével kapcsolatosan
tett jelzésem, megoldódott-e? A testületi ülésre jövetben megnéztem, és az ajtóra ki van
függesztve a helyes rendelési idő, mellette a falon lévő keretben pedig az, amit korábban már
jeleztem. Két egymásnak ellentmondó tájékoztató van, így nehezen döntheti el a beteg, hogy
melyiket vegye figyelembe.
Locskai Zoltán alpolgármester: A valós tényállás, amit a testület elfogadott 9.00-11.00
óráig, illetve 9.30-11.30 óráig. Ez a rendelési idő. A honlapon is fönt van, és a hírlevélben is
tájékoztattuk a lakosságot. A jelzést orvosolni fogjuk. Az összes hirdetőtáblára ki fogjuk
helyezni a jó rendelési időt.
Trembeczky Károly képviselő: A közfoglalkoztatottak által összegyűjtött, a gátra
kihelyezett szemetet, gumiabroncsokat mikor fogják elvinni?
Locskai Zoltán alpolgármester: Szilágyi Mihály kérte, hogy odahelyezzük ki, majd ők
intézik az elvitelét, nem a mi feladatunk.
Én is szeretném a testületet egy pár dologról tájékoztatni. A Kenderkötelék Kft.
bejelentkezett, mint adóalany. Az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatosan megkértem
egyes bérlőket (akik közüzemi díj hátralékot halmoztak fel), hogy a villanyszámla
befizetéséről mutassák be a bizonylatot. Azért kértem ezt, egyrészt, mert az önkormányzat
nem értesül arról, ha kikötik a bérlakásban az áramot, illetve figyelemmel tudjuk kísérni a
bérlakásaink szolgáltató felé történő fizetési kötelezettség teljesítését, ne akkor szembesüljünk
a hátralékokkal, amikor a szolgáltató már az önkormányzathoz fordul a nagy összegű hátralék
rendezése ügyében. Kiadásra kerültek a laptop-ok a képviselőknek, de nem látom náluk?!
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A következő ülés anyaga papíralapon már nem lesz
kiküldve, csak a adathordozón és ez miatt mindenki fogja hozni a saját gépét. Itt jegyzem
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meg, illetve kérem minden képviselőt, hogy az ülésre majd a laptopokat feltöltött állapotban
hozzák és akkor nem kell hosszabbítóval áramot vinnünk sehová.
Locskai Zoltán alpolgármester: Befejeztük az ATIVIZIG területén a surjázást. Kerestük a
lehetőséget a pénzügyes kolléganővel az ügyben, hogy kisgépkezelői vizsgát tehessen
legalább két fő közfoglalkoztatott, mert az az eszközök használatához szükséges. A
munkaügyi központ szervez ilyen jellegű tanfolyamokat, ezt figyelemmel kísérjük, és élni
fogunk vele. Másik információ, amit a kötelező felelősségbiztosítással kapcsolatosan tett a
pénzügyes egy biztosítási alkusz irányába, így a kistraktor biztosítása is megoldódik. További
információ a kamerarendszer kiépítésével kapcsolatosan, jó lenne még egyszer pontosítani az
egyes kamerák helyét. Erre a 2017. március 1. vagy március 2. időpontot tudom javasolni. Az
ülés végéig kérem a testületi tagokat, döntsék el, melyik nap legyen, és hány órakor, mert a
kivitelezőnek azt a napot fogom mondani. Kimennénk a helyszínre, megnéznénk az
áramfelvétel helyét is, ott a helyszínen felmerülő kérdésre tudna is válaszolni. Amennyiben
ezen az egyeztetésen túl vagyunk, már másnap elkezdődik a rendszer kiépítése. Ehhez
kapcsolódóan ma volt kint a szakember és megnézte mi a lehetőség. Két alternatívát vázolt
föl. Az egyik a kamerát tartó oszlop mellett egy mérőszekrényt kell kialakítani, mely méri az
áramfölvételt, ami alapján a DÉMÁSZ kiszámlázza az önkormányzatnak. A mérőszekrény
bekerülési költsége110 e forint/darab. Két helyszínről beszéltünk, az Orgona utca sarkán lévő
háznál, illetve a temető fele vezető Pacsirta utca sarkán lévő ház. A másik megoldás a mérő
nélküli közvetlen a karóról történő áram vételezés. Ennek egyszeri díja van, azt követően
általányban számolja el a DÉMÁSZ a költségeket. A bekapcsolás 25-30 e forint körül van, a
havi díj pedig 11 e font, amit kétszer kell számolni, mivel két ilyen helyszín van. A harmadik
verzió, amit nem tudtunk elfogadni az a szomszédos ingatlan tulajdonosától vételezett áram.
A szakember szerint ez lenne a legegyszerűbb, 4 e forint/hó/db, de az én véleményem, hogy a
mérőszekrényes megoldást válasszuk.
Trembeczky Károly képviselő: Az első változatot javasolom.
Locskai Zoltán alpolgármester: Tájékoztatom a testület tagjait, hogy a MÁTRIX
Közhasznú Alapítvány használt ruhaneműket ajánlott fel az önkormányzatnak, amiért el
kellett menni. A benzinköltségen kívül nem került semmibe. A ruhabörzére a holnapi napon
kerül sor a művelődési házban 16-18 óra között.
Trembeczky Károly képviselő: Érdeklődőm, hogy lehet-e tudni mikor kezdődik az elkerülő
út építése?
Locskai Zoltán alpolgármester: Egy projektvezető felhívott telefonon, valószínű, hogy a
jövő héten felkeres a kivitelezővel és megnézik a helyszínt is. Én megkérdeztem tőle a
munkakezdés időpontját, mire azt felelte valószínűleg a téli időszak folyamán. De erről
bővebb tájékoztatást a találkozás után tudok mondani.
Trembeczky Károly képviselő: Bizonyára emlékeznek a képviselők, hogy korábban kértem
térképvázlatot arra vonatkozóan, hogy hol megy az elkerülő út. Erre nem történt semmi
intézkedés. Nem tudom a kisajátítások meg történtek-e, feltételezem, hogy nem. Míg ez nem
történik meg, addig nem kezdődhetnek meg a munkálatok. Talán még lehetne
nyomatékosítani, hogy a magyarcsanádi elkerülő építése legyen az elsődleges.
Locskai Zoltán alpolgármester: A választás után érdemes lenne előadót hívni a
közmeghallgatásra, és erre rá lehetne kérdezni. Amennyiben nincs több egyebek,
megállapítom, hogy a napirendeket megtárgyaltuk, megköszönöm jegyző asszonynak, a
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testületnek, a hivatal munkatársának a munkát. A soros, nyílt testületi ülést bezárom, ezt
követően zárt ülés tárgyalására kerül sor. (14.50 órakor)
k.m.f.t.
Locskai Zoltán
alpolgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

Runákné Gulácsi Krisztina
jkv. hitelesítő

Trembeczky Károly
jkv. hitelesítő
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