Iktató szám: 2-9/2017.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. MÁRCIUS 22-ÉN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
NAPIREND
1. Alpolgármesteri tájékoztató
2. Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló megvitatása
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
3. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai
munkáról
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
4. Előterjesztések
4.1. Közbeszerzési terv
4.2. HEIDIDENT Kft.-vel feladat-ellátási szerződés módosítása
4.3. A Településképi Rendeletről, a Településképi Arculati Kézikönyvről szóló
tájékoztatás és a Települési Főépítész megválasztása
4.4. DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
5. Egyebek

1

HATÁROZAT
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 22-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 Járási hivatalvezető helyettes, Bakacsi Orsolya pénzügyi előadó, Tóth
Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, 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 munkatársát. Megállapítom, hogy a 4 fő képviselő
közül 4 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek
Kolozsvári Rozáliát 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 Kolozsvári
Rozália és Trembeczky Károly legyen, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
32/2017. (III. 22.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. március 22-én
tartott soros, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Kolozsvári Rozália és
Trembeczky Károly képviselőket megválasztotta.
Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester
Határidő: azonnal
Locskai Zoltán alpolgármester: A napirenddel kapcsolatosan egyéb előterjesztésem nincs,
mint ami írásban kiment.
Napirendi javaslat
1.

Alpolgármesteri tájékoztató
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2.
Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló
megvitatása
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
3.
Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó
szakmai munkáról
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
4.
Előterjesztések
4.1. Közbeszerzési terv
4.2. HEIDIDENT Kft.-vel feladat-ellátási szerződés módosítása
4.3. A Településképi Rendeletről, a Településképi Arculati Kézikönyvről
szóló tájékoztatás és a Települési Főépítész megválasztása
4.4. DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
5.

Egyebek

Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatban.
Trembeczky Károly képviselő: Szeretném kérni képviselő társaimat, hogy a szociális
bizottság zárt ülésén legyenek szívesek maradni, mert van mondanivalóm.
Locskai Zoltán alpolgármester: Kérdezem jegyző asszonyt, van-e ennek akadálya?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nincs.
Locskai Zoltán alpolgármester: Amennyiben nincs több észrevétel, kérem, hogy aki a
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
33/2017. (III. 22.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. március 22-i soros,
nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Alpolgármesteri tájékoztató
2. Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló
megvitatása
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
3. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó
szakmai munkáról
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
4. Előterjesztések
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4.1.Közbeszerzési terv
4.2.HEIDIDENT Kft.-vel feladat-ellátási szerződés módosítása
4.3.A Településképi Rendeletről, a Településképi Arculati Kézikönyvről szóló
tájékoztatás és a Települési Főépítész megválasztása
4.4.DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
5. Egyebek
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.
Trembeczky Károly képviselő: Melyik Varga Istvánról van szó a tájékoztatóban?
Locskai Zoltán alpolgármester: Az Orgona u. 1. szám alatt élő személyről. A felesége
hagyatéki tárgyalásán az önkormányzat is képviseltette magát, mert köztemetést igényelt a
hozzátartozó, melynek a visszafizetése folyamatosan történik. A közjegyző részéről kérdés
volt, hogy az az önkormányzat hagyatéki teherként a földhivatalnál bejegyezteti-e a fennálló
tartozást. Úgy nyilatkoztam, hogy ne, mert rendszeresen fizeti a határozatban foglalt havi
összeget, egyébként is már csak 1 részlet van hátra, amit e hónap végén az ügyfél a
nyugdíjából rendezni fog. Kérdés, hozzászólás van-e?
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:
34/2017. (III. 22.) 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: Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló
megvitatása
Locskai Zoltán alpolgármester: Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi szakmai munkájáról
szóló beszámolót a bizottságok megtárgyalták, és egyhangúan javasolják a testületnek
elfogadásra. Itt személyi változásról is szó van. Az új dolgozó Répa Renáta, aki minden héten,
pénteken három órát tartózkodik a településen. Azóta merült-e föl kérdés, vélemény? Nem
akkor kérem, szavazzunk. Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
35/2017. (III. 22.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló
megvitatása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Gyermekjóléti
Szolgálat szakmai munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta azt elfogadja.
A képviselő-testület köszönetét fejez ki munkájukért a családgondozónak és a
gyermekvédelem területén dolgozó valamennyi társszervnek.
Határidő: azonnal
Felelős értesítésre: Nyergesné Kovács Erzsébet
A határozatról értesül:
Locskai Zoltán alpolgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Kolozsvári Rozália képviselő
Répa Renáta családgondozó
3.sz. n a p i r e n d: Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó
szakmai munkáról
Locskai Zoltán alpolgármester: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó
szakmai munkáról szóló előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, és magát a beszámolót
egyhangúlag javasolják a képviselő-testületnek elfogadásra. A kérdésben mindenképpen
tovább kell lépnünk. Nagyon szeretném, ha az intézményvezető egyszer eljutna a testületi
ülésre, vagy az anyagot eljuttatná hozzánk a díjemelésekre vonatkozóan. A választások után
mindenképpen javasolom a 2015. - 2016. év lezárását kierőszakolni. Fontoljuk meg azt is,
hogy érdemes-e nekünk ebben a társulásban részt venni. Kérdés, észrevétel van-e?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nekem egy észrevételem van. Mivel probléma volt a
helyettesítéssel, mert Nagylaknak kellett megoldani, célszerű lenne a határozati javaslatot
kiegészíteni azzal, hogy „…. felkéri az intézményvezetőt, hogy a szociális gondozónő
helyettesítéséről minden esetben gondoskodjon.”
Locskai Zoltán alpolgármester: Azt meg tudom erősíteni, hogy a helyettesítést Deliné Papp
Katalin fogja végezni, mert a héten valami okból itt voltak, és Renáta bemutatta őt. Van-e
még egyéb hozzászólás? Nincs, akkor kérem, szavazzunk. Aki egyetért a kiegészített
határozati javaslattal, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
36/2017. (III. 22.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai
munkáról
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Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról szóló
beszámolót megtárgyalta és felkéri az intézményvezetőt, hogy a szociális
gondozónő helyettesítéséről minden esetben gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős értesítésre: Nyergesné Kovács Erzsébet
A határozatról értesül:
Szabóné Székely Renáta intézményvezető
Locskai Zoltán polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
4.sz. n a p i r e n d: Előterjesztések
4.1. Közbeszerzési terv
Locskai Zoltán alpolgármester: A bizottságok a közbeszerzési tervről szóló előterjesztést
megtárgyalták, és javasolják a testületnek elfogadásra. A bizottsági ülés óta merült-e föl újabb
kérdés, hozzászólás? Nem, szavazzunk. Aki egyetért a közbeszerzési tervről szóló
előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
37/2017. (III. 22.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közbeszerzési terv elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi
Közbeszerezési tervét határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelem szerint
4.2. HEIDIDENT Kft.-vel feladat-ellátási szerződés módosítása
Locskai Zoltán alpolgármester: A következő előterjesztés a HEIDIDENT Kft.-vel feladatellátási szerződés módosítása. A doktornő egyetemre jelentkezett, a fogorvosi feladatokat nem
tudja ellátni, ezért dr. Tóth Gábor Gellért oldja meg a helyettesítési feladatokat. Kérdés,
észrevétel van-e? Nincs. Aki egyetért HEIDIDENT Kft.-vel feladat-ellátási szerződés
módosításával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
38/2017. (III. 22.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: HEIDIDENT Kft.-vel feladat-ellátási szerződés módosítása
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Határozat
1.) Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy
dr. Bata Anita fogorvos a Szegedi Tudományegyetemen a „konzerváló és
protetikai szakorvos” képzése idejére 2017. február 01-től 2020. február 01.
napjáig közalkalmazotti jogviszonyt létesített.
2.) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy dr. Bata Anita tartós távolléte
idején dr. Tóth Gábor Gellért lássa el a fogorvosi feladatokat.
3.) A képviselő-testület elfogadja, hogy dr. Bata Anita a helyettesítésben részt
vegyen.
Határidő: azonnal
Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester
A határozatról értesítést kap:
1.) Heidident Kft. 6791 Szeged, Gyömbér u. 10.
2.) Locskai Zoltán alpolgármester
3.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
4.) Irattár
4.3. A Településképi Rendeletről, a Településképi Arculati Kézikönyvről szóló tájékoztatás
és a Települési Főépítész megválasztása
Locskai Zoltán alpolgármester: A következő előterjesztés a Településképi Rendeletről, a
Településképi Arculati Kézikönyvről szóló tájékoztatás és a Települési Főépítész
megválasztása. Jegyző asszony meghívott Magyarcsanádra, amikor bemutatta a főépítészt, és
egy ¾ órát beszélgettünk a kézikönyv elkészítésének szerkezetéről, felépítéséről, tartalmáról.
Benne foglaltatik a műemlékekre vonatkozó szabályozás, egy utcakép hogyan nézzen ki stb.
Kötelező feladat, ennek megvalósítására 1 millió forintot szánt az állam településenként.
Fölmerült az építésznek a tiszteletdíja is, ami 90+Áfa/alkalom. Nekem lenne egy kérdésem
jegyző asszonyhoz az utolsó mondattal kapcsolatban, ami így szól: „természetesen ebbe a
fotózás nincs benne, de a munka irányítása igen”. Akkor ki dolgozik?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Nyilvánvalóan a helyi apparátus. Jegyzői értekezleten
elhangzott, hogy mindenki vigye testület elé minél hamarabb és szülessen döntés, mert
főépítészt tekintettel arra, hogy minden település kötelezett az Arculati Kézikönyv
elkészíttetésére nem fog találni. Leterheltek a főépítészek ez miatt.
Trembeczky Károly képviselő: Hirdetést kell közzétenni, környék 3 megyéjére, hogy
főépítészt keresünk. Abszurd, hogy Budapestről jöjjön le egy főépítész.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Fölmerült, hogy ki fogja ezt a feladatot elvégezni.
Nyilvánvaló, hogy a műszaki ügyintéző, és akinek helyismerete van. Kolozsi József a közös
hivatal műszaki ügyintézője.
Locskai Zoltán alpolgármester: Ha képviselő úrnak az összeg miatt van aggálya, arra
megkapjuk a pénzt.
Kolozsvári Rozália képviselő: Lehet tudni, hogy hány alkalommal kell megjelennie?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A főépítész azt mondta, hogy összesen 3-4 alkalom. Ez
kb. 400 e forint.
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Kolozsvári Rozália képviselő: A fennmaradó összeg maga a kézikönyv elkészítése? Lesz
egy nyomtatott példány, vagy, hogy képzelik el?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az arculati kézikönyv nem olyan könyv lesz, amit
osztogatni fogunk. Amikor a könyv elkészül rendeletalkotási kötelezettség is kapcsolódik
hozzá, és föl kerül a település honlapjára. Akinek nincs lehetősége internet hozzáféréshez, az
bejön a hivatalba és megismerheti.
Trembeczky Károly képviselő: Természetesen nem a főépítész személyével van problémám,
hanem nem hiszem el, hogy az országban csak egy ember van, aki ezt el tudja végezni.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Mi a javaslat?
Trembeczky Károly képviselő: Amit az előbb említettem, írjunk ki pályázatot.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Azért gondoltuk, hogy kötünk egy szerződést vele, mert
a rendezési terv fölülvizsgálatát is meg tudjuk csináltatni.
Locskai Zoltán alpolgármester: Azért is javasolnám ezt, mert minek csináljunk magunknak
fölösleges munkát. Olcsóbban nem fogjuk tudni elvégeztetni a munkát, a pénzt megkapjuk rá,
megkötjük a szerződést, elkezdi a munkát, és halad a feladat.

Trembeczky Károly képviselő: Visszavonom a javaslatomat.
Locskai Zoltán alpolgármester: Kérem,
megválasztásával, kézfeltartással szavazzon.

szavazzunk.

Aki

egyetért

a

főépítész

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
39/2017. (III. 22.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Települési Főépítész megválasztása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, illetve a főépítészi
tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 8. és 10. §-ában
foglaltak szerint Nagylak Község főépítészi feladatainak ellátásával 2017.
április 1-jétől határozatlan időre Siklósi József okleveles építészmérnököt, Ybl
díjas építészt (1119 Budapest, Mohai u. 20., tervezői jogosultág: É/1 01-1861)
bízza meg.
A főépítész vállalkozói díját alkalmankénti 90.000,- Ft + ÁFA összegben
állapítja meg, melyet az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a Nagylak Község polgármesterét, hogy a főépítésszel kötendő,
a határozat mellékletét képező szerződést az önkormányzat nevében aláírja.
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Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelem szerint
4.4. DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Locskai Zoltán alpolgármester: Következő előterjesztés a DREH megállapodás módosítása
Pusztaottlaka település csatlakozási kérelme, illetve az egységes szerkezetű módosítás, mert a
felsorolásból Mezőberény város kimaradt. 2 határozatot kell elfogadnunk. Van- kérdés,
észrevétel? Nincs. Aki Pusztaottlaka település csatlakozási kérelmével egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
40/2017. (III. 22.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a DélkeletAlföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati
Társulás
tagönkormányzata
Pusztaottlaka
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a Társuláshoz történő csatlakozását
jóváhagyja, egyben felkéri Locskai Zoltán alpolgármestert, hogy jelen
határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
Locskai Zoltán alpolgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
DAREH Önkormányzati Társulás
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:
41/2017. (III. 22.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a DélkeletAlföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás tagönkormányzata a Társulás módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a határozat melléklete
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szerinti tartalommal jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert, hogy jelen
határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a Társulás Elnökének
felhívására aláírja.
Felelős:
polgármester.
Határidő: azonnal, értelem szerint
A határozatról értesül:
Locskai Zoltán alpolgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
DAREH Önkormányzati Társulás
Irattár
5. sz.n a p i r e n d: Egyebek
Locskai Zoltán alpolgármester: Egyebek következnek, kérem a testület tagjait,
hozzászólásaikat tegyék meg.
Trembeczky Károly képviselő: Nem tudnám megmondani mióta és hányszor vetettem föl a
Petőfi utca lakóinak a kérést az átmenő forgalom megakadályozására vonatkozólag. Most újra
fölvetem a kérést remélve, hogy megoldásra talál. A legutóbbi felszólalásomra történt
intézkedés, a lakóövezet tábla kihelyezése nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Kérem
a közösség nevében, hogy csináljunk zsákutcát úgy, hogy a kereskedelmi egységek
működését ne akadályozza. Egri István háza vonalában virágtartók kihelyezésével, illetve a
zsákutca tábla kihelyezésével akadályoznám az áthaladást.
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Ezzel egyet tudnék érteni, de kivitelezhető ez jegyző
asszony?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A műszaki ügyintézőt megkérjük, járjon utána, hogy
megvalósítható-e, és, hogy mi az eljárás rendje?
Kolozsvári Rozália képviselő: A gondolatot támogatni tudom, csak utána kell járni a
kivitelezéshez szükséges teendőknek. A vállalkozókat keressük meg, ne higgyék azt, hogy az
életüket meg akarjuk nehezíteni.
Locskai Zoltán alpolgármester: Két gondolatom van ezzel kapcsolatosan. Az egyik, hogy
valóban nem érdemes addig a megvalósításhoz fogni, míg fel nem mérjük az utcában lakók
véleményét, igényét ezzel kapcsolatosan. A másik, rövid időn belül lesz egy közterület
felügyelőnk. Általunk alkalmazott ember lesz, akinek bizonyos jogosítványai lesznek.
Trembeczky Károly képviselő: Hallottam róla, de az ő munkaideje véges. Amint elhagyja a
területet, folytatódnak a problémák.
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Miben nyilvánul meg a jogköre?
Locskai Zoltán alpolgármester: Csak fejből mondom, mert nem hoztam be ezzel
kapcsolatos jegyzetet. Mindenképpen képzett, a bírságolástól az igazoltatásig kiterjed a
hatásköre.
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Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Hivatalos személy, egyenruhában?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Igen. Mint Szegeden. Rossz helyen parkol, közterület
tisztántartásában intézkedhet stb.
Locskai Zoltán alpolgármester: Szeretném a benzinkút környékén alkalmazni, de
mindenhol, ami közterületnek minősül. Van-e még valakinek egyebek? Nincs. Tájékoztatom a
képviselőket, hogy megjött a művelődési ház fűtésbővítésére az árajánlat, ami bekerült a
pályázatba. Ennek elbírálása kb. 2-3 hónap múlva meg lesz. A bekerülési költsége körülbelül
300 e forint lesz. Másik pályázatot a MÁV írta ki, virágosításra. 150 e forintra lehet pályázni
10%-os önerő biztosításával. Lehet palántákat, virágokat, de én, ha egyetért vele a testület,
edényeket szeretnék beszerezni. A Duna aszfalt megküldte az elmaradt bérleti díj összegét.
Segítségét kérném a testületnek, hogy bármi visszajelzést hallanak a mozgó patikáról jelezzék
nekem. Krisztina képviselőtársam vetette föl a temetőhöz vezető út állapotát. A szerződésben
5 év garancia van, de ezt meg kell nézni, hogy mi tartozik bele. A Makadám aszfalt
szerződése szerint a meleg aszfalt (4.250,-Ft/m2) bekerülési költsége kevesebb, mint a
kátyúzás, szórt aszfalt (5.500,-Ft/m2). Nem értem, akkor miért kátyúztattunk.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Gondolom, hogy a meleg aszfalt az egész útfelület
burkolatára vonatkozik. A kátyúzás meg az aszfaltban lévő meghibásodás javítása.
Trembeczky Károly képviselő: Meleg aszfalttal töltötték fel a kátyúkat, a hideggel meg az
egész útfelületet fedték le. Olyan vékony volt a bitumen réteg, hogy a rászórt kavics nem
tudott beleülni. Egyetértek azzal, hogy ennek nem így kellett volna megvalósulni.
Locskai Zoltán alpolgármester: A szerződés nem tartalmazza, hogy mire vállalt a kivitelező
garanciát.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Kolozsi József műszaki ügyintézőnek szólok, hogy
keresse meg alpolgármester urat, tekintsék meg a helyszínt és nézze meg a szerződést.
Locskai Zoltán alpolgármester: Más egyebek van-e még?
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Alpolgármester úr választási fórumán elhangzott,
hogy a képviselők nem végzik jól a teendőiket. Személy szerint én ezt nem így gondolom
magamról. A nőnapra kiküldött üdvözlő kártyák tekintetében többen megkérdezték, hogy ez
miért volt, és mennyibe került az önkormányzatnak. Elmondtam, hogy én erről nem is tudok,
a testület tagjait erről nem kérdezték, így a bekerülési költségét sem tudom. Elhangzott, hogy
ez a kampány része. Természetesen, mint nő örülök neki. Most szeretnék erre rákérdezni.
Locskai Zoltán alpolgármester: Egy nőnapi köszöntő a kampány fogalmába nem tartozhat
bele. Aki az interneten követi az információáramlást, gyakorlatilag láthatta, hogy nem volt
olyan település, ahol ne emlékeztek volna meg a nőkről.
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Mivel eddig ilyenre nem volt példa, nem lehetett
volna ezt megkérdezni tőlünk, hogy mi a véleményetek?
Locskai Zoltán alpolgármester: Biztos, hogy az a baj, hogy most volt? Nem az a baj, hogy
eddig ilyen nem volt?
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Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Nekem a vállalkozói fórum is hasonló volt, és
nagyon örültem, amikor pont egy vállalkozó mondta, hogy jó kis kampány volt.
Locskai Zoltán alpolgármester: Azt tudom mondani, hogy ami az elmúlt 2-2,5 hónap alatt
történt itt Nagylakon, arra a lakosság egy része csak azt tudta mondani, hogy a kampány
része. Amikor az orvosunk elment, az a szóbeszéd járta, hogy én miattam történt. Amikor a
patikus elment, azért tette, mert az alpolgármester nem fért össze vele, ezért elküldte.
Sajnálom, hogy ezek az információk a tavalyi év utolsó hónapjaiban nem kerültek a testület
elé, mert a doktornő és a gyógyszerész is azt mondta, hogy ők jelezték a tevékenységük
befejezését. Csodálkozom, hogy képviselő asszony ezt a kérdést másnak nem teszi föl, mert
volt itt nekünk polgármesterünk is.
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: További kérdésem az ünnepséget követő napon
történt koszorúzás. A testületi tagoknak nem kellett volna ott lenniük?
Locskai Zoltán alpolgármester: Nem. Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter,
országgyűlési képviselő úr kérte, hogy sem a lakosság, sem a képviselő-testület ne legyen
értesítve, amit tiszteletben tartottam. Ezzel kapcsolatosan tájékoztató e-mailt küldtem minden
képviselőnek.
Trembeczky Károly képviselő: Tájékoztatásul annyit, hogy a médiában lehetett követni az
erről szóló információt. Miniszter úr a választókerület összes településeinek emlékhelyeit
végig látogatta. Ez 19 település, ezért nem lehetett pontos időpontot kitűzni a koszorúzásra
vonatkozóan.
Locskai Zoltán alpolgármester: Mindössze 3 percet volt itt nálunk, és már ment is tovább.
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Csak akkor azt nem értem, hogy miért volt probléma
az, hogy Kolozsvári Rozália képviselőtársam nem ment a koszorúzáskor, amikor nem is szólt
neki alpolgármester úr.
Locskai Zoltán alpolgármester: Hányszor is volt a képviselő asszony koszorúzni?
Kolozsvári Rozália képviselő: Sokszor, de mindig szóltak, hogy menjek. Úgy gondolom,
hogy ezt joggal várhattam el ebben az esetben is.
Locskai Zoltán alpolgármester: Az e-mail elment. Ebben leírtam, hogy a testület
koszorúzzon együtt.
Kolozsvári Rozália képviselő: Mindenki összevissza érkezett, én már csak azt láttam, hogy
hárman odamentek koszorúzni.
Locskai Zoltán alpolgármester: Tiszteletben tartottam, hogy az ünnepségen munkavégzés
miatt nem tudott jelen lenni a képviselőasszony. De mire kiértünk, már ott volt, és be tudott
volna csatlakozni a koszorú elhelyezésének ceremóniájába.
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Most voltam egy kommunikációs továbbképzésen,
ahol fölhívták a figyelmet a közönség és az előadó kapcsolatára. A fórumon az érdeklődők két
oszlopban ültek. Ahol mi helyezkedtünk el, arra egyszer sem fordította a tekintetét
alpolgármester úr.
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Locskai Zoltán alpolgármester: Valóban így volt, ezzel kapcsolatosan megkaptam a
kritikát, de úgy gondolom, hogy ez nem a nyílt testületi ülés tárgya. Az egyebek befejezése
után szívesen maradok, hogy a problémákat kibeszéljük. Kérdezem van-e még egyebekben
valakinek mondandója. Amennyiben nincs, megállapítom, hogy a napirendeket
megtárgyaltuk, megköszönöm jegyző asszonynak, a testületnek, a hivatal munkatársának a
munkát. A soros, nyílt testületi ülést bezárom, ezt követően a szociális bizottság zárt ülése
tárgyalására kerül sor. (15.30 órakor)
k.m.f.t.
Locskai Zoltán
alpolgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

Kolozsvári Rozália
jkv. hitelesítő

Trembeczky Károly
jkv. hitelesítő
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