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Iktató szám: 2-10/2017. 

 
 

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. 
ÁPRILSI 03-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 

 
N A P I R E N D 

 
 

1. A HVB elnökének tájékoztatója az időközi polgármester választás eredményéről 
 

2. Képviselői eskütétel 
 

3. Polgármester eskütétele 
 

4. Alpolgármester választás, eskütétel 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

5. Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági elnök megválasztása 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

6. Polgármester, illetményének és költségtérítésének megállapítása 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

7. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

8. Társulásokban való képviselet tárgyalása  
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
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HATÁROZAT 
 

 
42/2017. (IV. 03.) képviselő-testületi határozat 

 
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 

 
43/2017. (IV. 03.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Napirend elfogadása 
 

 
44/2017. (IV. 03.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Alpolgármester választása, alpolgármester 
eskü tétele 

 
45/2017. (IV. 03.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Kelló Róbert Szociális, Kulturális, 
Ügyrendi Bizottsági tag megválasztása 
 

 
46/2017. (IV. 03.) képviselő-testületi határozat 

 
Kelló Róbert Pénzügyi Bizottsági tag 
megválasztása  
 

 
47/2017. (IV. 03.) képviselő-testületi határozat 

 
Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság 
elnökének megválasztása 
 

 
48/2017. (IV. 03.) képviselő-testületi határozat 

 
Pénzügyi Bizottság elnökének 
megválasztása 

 
49/2017. (IV. 03.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Polgármester, illetményének és 
költségtérítésének megállapítása 
 

 
50/2017. (IV. 03.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Alpolgármester tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapítása 

 
51/2017. (IV. 03.) képviselő-testületi határozat 
 

 
DAREH Önkormányzati Társulásba 
képviselet delegálása 

 
52/2017. (IV. 03.) képviselő-testületi határozat 

 
Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulásba képviselet 
delegálása 

 
53/2017. (IV. 03.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Csanádpalota Térségi Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásba 
képviselet delegálása 

 
54/2017. (IV. 03.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Makói Kistérség Többcélú Társulásába 
képviselet delegálása 
 

 
55/2017. (IV. 03.) képviselő-testületi határozat 
 

Csanád Mikrotérségi Területfejlesztési 
Önkormányzati Társulásba képviselet 
delegálása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 03-án 14,00 
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében 
megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  

Locskai Zoltán alpolgármester 
Kolozsvári Rozália 
Runákné Gulácsi Krisztina    
Trembeczky Károly képviselők. 
 

Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Kelló Róbert képviselő jelölt, Pápay 
Endréné helyi választási bizottság elnöke, Tóth-Vass Jánosné Szociális Kulturális, Ügyrendi 
Bizottság külsős tagja, Tóth Józsefné jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Kelló Róbert 
képviselőjelölt, Pápay Endréné helyi választási bizottság elnöke, Tóth-Vass Jánosné Szociális 
Kulturális, Ügyrendi Bizottság külsős tagja, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Köszöntöm a rendkívüli képviselő-testületi ülésen 
megjelent képviselőket, jegyző asszonyt és a hivatal munkatársát. Megállapítom, hogy az 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 képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a mai ülés jegyzőkönyv 
hitelesítője Kolozsvári Rozália és Trembeczky Károly legyen, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
42/2017. (IV. 03.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. április 03-án 
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.  
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N a p i r e n d i   j a v a s l a t 
 

 
1. A HVB elnökének tájékoztatója az időközi polgármester választás  
 eredményéről 
 
2. Képviselői eskütétel 
 
3. Polgármester eskütétele 
 
4. Alpolgármester választás, eskütétel 
 Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
5. Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági elnök megválasztása 
 Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
6. Polgármester, illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
7. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
 Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
8. Társulásokba való képviselet tárgyalása  
 Előadó: Locskai Zoltán polgármester 

 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatban. 
 
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: 
 
43/2017. (IV. 03.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. április 3.-i 
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
1. A HVB elnökének tájékoztatója az időközi polgármester választás 

eredményéről 
 
2. Képviselői eskütétel 
 
3. Polgármester eskütétele 
 
4. Alpolgármester választás, eskütétel 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
5. Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági elnök megválasztása 
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      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
6. Polgármester, illetményének és költségtérítésének megállapítása 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
7. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
8. Társulásokba való képviselet tárgyalása  

                  Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

 
1.sz. n a p i r e n d: A HVB elnökének tájékoztatója az időközi polgármester választás 
eredményéről 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: Felkérem Pápay Endrénét, a helyi választási bizottság 
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet az időközi polgármester választás 
eredményéről. 
 
Pápay Endre Lászlóné HVB elnök: Köszöntöm a képviselő testületi ülésen megjelenteket. 
Szeretném tájékoztatni Önöket az elmúlt hónapok eseményeiről. Gyarmati András Nagylak 
község 2014. október 12. napján megválasztott polgármestere a képviselő-testülethez címzett 
2017. december 5 napján eljuttatott levelében 2016. december 29. napjával polgármesteri 
mandátumáról lemondott. A HVB megállapította a mandátum megüresedését és a választási 
törvény figyelembe vételével az időközi polgármester választást 2017. március 26. napjára 
tűzte ki, melyen Locskai Zoltán alpolgármester jelöltként indult. A választás napján a 
névjegyzékben szereplő 446 választópolgár közül 288 élt szavazati jogával. A HVB a 
választás eredményeként megállapította, hogy Locskai Zoltán alpolgármestert 150 szavazattal 
a település polgármesterré választotta. Így egy képviselői mandátum megüresedett. 
Betöltéséhez a 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdése értelmében az egyéni listáról a 
legtöbb szavazatot elért jelölt lép. 
A HVB megállapította, hogy 2014. október 12. választás napján készült hitelesített 
jegyzőkönyv alapján a szavazatszám szerinti sorrendben a következő legtöbb (86) szavazatot 
Kelló Róbert FIDESZ-KDNP jelöltje érte el. 
A képviselő jelölt írásban tett nyilatkozatában vállalta Nagylak Község Önkormányzata 
Képviselő-testületében megüresedett önkormányzati képviselői mandátum személyével való 
betöltését. 
 
2. sz. n a p i r e n d: Képviselői eskütétel 
   
Pápay Endréné HVB elnök: A képviselő-jelöltnek a képviselő-testület előtt esküt kell 
tennie. Az eskütételhez felkérem a jelenlévőket, és a jelöltet szíveskedjenek felállni. 
 
Az eskü szövegét előolvasom.  
 
E S K Ü 
 
Pápay Endréné HVB elnök: Megállapítom, hogy Kelló Róbert FIDESZ-KDNP jelöltje az 
esküt letette részére a megbízólevelet átadom. (Az esküokmány és a megbízólevél a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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3.sz. n a p i r e n d: Polgármesteri eskütétel 
 
Pápay Endréné HVB elnök: A képviselő-testület ismét öt taggal működik a továbbiakban. 
Ezt követően kerül sor a polgármester eskütételére. Megkérem a jelenlévőket és polgármester 
urat az eskütételhez szíveskedjenek felállni. Előolvasom az eskü szövegét és kérem, hogy 
szíveskedjék azt utánam mondani. 
 
E S K Ü 
 
Pápay Endréné HVB elnök: Megállapítom, hogy Locskai Zoltán polgármester úr az esküt 
letette. (Az esküokmány és a megbízólevél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)Sok sikert 
kívánok a polgármester úr és a képviselő úr munkájához. Köszönöm a figyelmet, és átadom 
az ülés vezetését a polgármester úrnak. 
 
4.sz. n a p i r e n d: Alpolgármester választása, alpolgármester eskütétele 
 
Locskai Zoltán polgármester: Tekintettel arra, hogy az időközi választáson polgármesterré 
választottak megüresedett az alpolgármesteri mandátum. 
Az Mötv. szerint a polgármester javaslatára a képviselő-testület titkos szavazással 
alpolgármestert választ. Az SZMSZ szerint a titkos szavazást a Szociális Kulturális Ügyrendi 
Bizottság bonyolítja le.  
 
Az alpolgármesteri tisztség ellátására Trembeczky Károly képviselő urat javasolom.  
 
Felkérem a Szociális Kulturális Ügyrendi Bizottságot, hogy bonyolítsa le az alpolgármester 
választást a polgármesteri irodában, majd ismertesse annak eredményét. A szavazás 
időtartamára szünetet rendelek el. 
 

S Z Ü N E T   
TITKOS SZAVAZÁS 

 
Trembeczky Károly Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismertetem a titkos 
szavazás eredményét. A képviselő-testület 5 igen szavazattal engem Trembeczky Károlyt 
választott meg alpolgármesterré. Érvénytelen szavazat nem volt. (A szavazás eredményéről 
készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Locskai Zoltán polgármester: A bizottság által ismertetett eredmény alapján megállapítom, 
hogy a képviselő-testület titkos szavazással, 5 igen egyhangú szavazattal, érvénytelen 
szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
44/2017. (IV. 03.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Alpolgármester választás eredményének rögzítése 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete, ezen határozatával rögzíti, 
hogy a 2017. április 03. napján tartott titkos szavazás eredményeként a 
Képviselő-testület 
 

Trembeczky Károly képviselőt 
Nagylak Község alpolgármesterévé 

m e g v á l a s z t o t t a. 
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Határozatról értesítést kapnak: 
- Trembeczky Károly alpolgármester 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága Szeged 
- Személyzeti nyilvántartás 
 

Locskai Zoltán polgármester: Ezek után alpolgármester úr eskütételére kerül sor. Felkérem 
Pápay Endrénét, a HVB az eskütételt bonyolítsa le. 
 
Pápay Endréné HVB elnöke: Az eskü szövegét előolvasom. Kérem a jelenlévőket álljanak 
fel.  
 
E S K Ü  
 
Pápay Endréné HVB elnöke: Megállapítom, hogy Alpolgármester úr az esküt letette. 
Gratulálok és jó munkát kívánok. (Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Locskai Zoltán polgármester: Gratulálunk én is alpolgármester úrnak és jó munkát kívánok. 
Tekintettel arra, hogy eddig az alpolgármester út látta el a Szociális, Kulturális és Ügyrendi 
Bizottság elnöki feladatait és a vonatkozó jogszabályi előírások alapján ez összeférhetetlen az 
alpolgármesteri tisztségével, így ő kikerül a Bizottságból. Tekintettel arra, hogy az Mötv. 
szerint a bizottság tagjainak több mint fele a képviselők közül kell, hogy kikerüljön, javaslom, 
hogy Kelló Róbert képviselőt a képviselő-testület a bizottság tagjának válassza meg. 
Képviselő-társunk az ülést megelőzően nyilatkozott, hogy megválasztásához hozzájárul és 
beleegyezik a nyílt szavazással történő döntéshozatalhoz. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki Kelló Róbert képviselő Szociális, Kulturális, 
Ügyrendi Bizottság tagjává történő választással egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
45/2017. (IV. 03.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Kelló Róbert Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági tag megválasztása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzat 22. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, Kelló 
Róbert képviselőt a Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság tagjává 
megválasztotta. 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
- Kelló Róbert képviselő, bizottsági tag 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

 
Locskai Zoltán polgármester: Gratulálunk. Jó munkát kívánunk. Ezek után a bizottságnak 
elnököt kell választani. Runákné Gulácsi Krisztinát javasolom, aki 2014 óta tagja a 
bizottságnak. 
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Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Köszönöm szépen.  A Szociális, Kulturális, 
Ügyrendi Bizottság elnöki tisztségét munkahelyi elfoglaltságom miatt nem tudom vállalni. Ők 
elég sok ülést tartanak. Egyeztettem a Pénzügyi Bizottság elnökével és a javaslatunk az volna, 
hogy a jövőben Kolozsvári Rozália lássa el a SZKÜB én pedig a PÜB elnöki feladatokat. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Egyetértek az elhangzottakkal és lemondok a Pénzügyi 
Bizottság elnöki és tagsági tisztségemről. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az Mötv rendelkezése szerint a bizottság elnöke és 
tagja megbízatásáról írásban mondhat le. Megkérem képviselő asszonyt, hogy szóbeli 
lemondását írásban is tegye meg, és azt csatoljuk a jegyzőkönyvhöz. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Mivel a Pénzügyi Bizottság tagjainak száma két főre csökkent 
javaslom, hogy Kelló Róbertet, e bizottság tagjának is válassza meg a képviselő-testület. 
Kérem, hogy aki Kelló Róbert Pénzügyi Bizottság tagjává történő választással egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
46/2017. (IV. 03.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Kelló Róbert Pénzügyi Bizottsági tag megválasztása 
 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzat 22. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, Kelló 
Róbert képviselőt a Pénzügyi Bizottság tagjává megválasztotta. 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
- Kelló Róbert képviselő, bizottsági tag 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

 
5.sz. n a p i r e n d: Szociális, Kulturális, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsági elnökök 
megválasztása 
 
Locskai Zoltán polgármester: Gratulálunk. Jó munkát kívánunk. Ezek után mindkét 
bizottságnak elnököt kell választani. Mindkét elnök jelölt írásban nyilatkozott, hogy a 
megbízatást vállalja és hozzájárul a nyílt szavazással történő döntéshozatalhoz. Először a 
SZÜB elnöki tisztségre Kolozsvári Rozália személyét teszem fel szavazásra. 
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
47/2017. (IV. 03.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Kolozsvári Rozália Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság elnökének 
megválasztása 
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H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzat 22. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, Kolozsvári 
Rozália képviselőt a Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság elnökévé 
megválasztotta. 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
- Kolozsvári Rozália képviselő, bizottság elnöke 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

 
Locskai Zoltán polgármester: Gratulálunk. Jó munkát kívánunk. Most pedig a Pénzügyi 
Bizottság elnöki tisztségére Runákné Gulácsi Krisztinát javasolom, erről szavazzunk. 
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
48/2017. (IV. 03.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Runákné Gulácsi Krisztina Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzat 22. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, Runákné 
Gulácsi Krisztina képviselőt a Pénzügyi Bizottság elnökévé megválasztotta. 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
-  Runákné Gulácsi Krisztina képviselő, bizottság elnöke 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

 
6.sz. n a p i r e n d: Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 
Locskai Zoltán polgármester: Gratulálunk. Jó munkát kívánunk. A továbbiakban az 
előterjesztések következnek. Elsőként a polgármester, illetményének és költségtérítésének 
megállapítása következik. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a polgármester illetményének 
megállapításához szükséges információk az előterjesztésben olvashatók. A jogi háttér 
pontosan meghatározza azt, hogy milyen összegben kerül meghatározásra az illetmény. Elég 
bonyolult a számítási mód. Fontos kritérium a lakosságszám. Nagylak ebben a tekintetben az 
501-1500 fő közötti tartományba esik figyelembe véve a 2014. évi lakosságszám adatokat. 
Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs, akkor kérem, szavazzunk. Aki egyetért a polgármester 
illetményének és költségtérítésének az előterjesztésben foglaltakkal, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
49/2017. (IV. 03.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása  
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H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a főállású 
polgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (1) 
bekezdés és (4) bekezdés c) pontja alapján 2017. március 27. napjától 
havi 398.868,- Ft-ban állapítja meg. 
 
A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 59.830,- Ft, 
- illetménye 15 %-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult. 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a polgármester 
kinevezésének jogszabály szerinti megállapításáról és járandóságai havi 
rendszerességgel történő kifizetéséről. 
 
Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet 
Határidő: azonnal, értelem szerint, illetménymódosítás 2017. 03. 27.-i   

hatállyal 
 

Határozatról értesítést kap:  
 Locskai Zoltán polgármester 

 Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

 Kanton Eszter analitikus könyvelő 
 
7.sz. n a p i r e n d: Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
 
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés az Alpolgármester tiszteletdíjának 
és költségtérítésének megállapítása. Szintén a jogszabályi rendelkezés alapján történik. 
Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs, akkor kérem, szavazzunk. Aki egyetért az alpolgármester 
tiszteletdíjának és költségtérítésének az előterjesztésben foglaltakkal, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
50/2017. (IV. 03.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása  
 

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 Trembeczky Károly 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését 2017. 
április 3. napjától kezdődően az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Az alpolgármester tiszteletdíja bruttó 179.491,- Ft, azaz: 
Egyszázhetvenkilencezer-négyszázkilencvenegy forint, költségtérítése a 
tiszteletdíja 15 %-ának megfelelő összeg, havi bruttó 26.924,- Ft, azaz: 
Huszonhatezer-kilencszázhuszonnégy forint. 
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A képviselő-testület megbízza a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy 
az alpolgármester tiszteletdíj megállapításával kapcsolatos intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző,   
              Kanton Eszter Judit analitikus könyvelő 
 
A határozatról értesül: Trembeczky Károly alpolgármester 
   Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
   Kanton Eszter Judit analitikus könyvelő 
 

 
8.sz. n a p i r e n d: Társulásokban való képviseletre delegálás  
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés az önkormányzat társulásokban való 
képviseletre delegálás. A személyi változás miatt van erre szükség. A jelenlegi társulásokban 
való részvételünk az előterjesztésben felsorolásra került. 5. határozati javaslat elfogadásáról 
van szó, melyben jómagam, akadályoztatásom révén alpolgármester úr képviseli a társulási 
üléseken az önkormányzatot. Kérdés, hozzászólás van-e?  Nincs, akkor kérem, szavazzunk. 
Aki egyetért az 1. számú határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
51/2017. (IV. 03.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó     
Önkormányzati Társulásába delegálás  
 

H a t á r o z a t 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásába (továbbiakban: Társulás) 
Locskai Zoltán polgármestert delegálja. 

A képviselő-testületet a Társulásban Locskai Zoltán polgármester 
akadályoztatása esetén Trembeczky Károly alpolgármester képviseli.  

Határidő értesítésre: azonnal 

Felelős:  Locskai Zoltán polgármester 
               Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző  
 
A határozatról értesítést kap: 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Trembeczky Károly alpolgármester 
- Kolozsvári Rozália Bizottság elnöke 
- DAREH munkaszervezete Székhelyén 
-     Irattár 



12 
 

  
Locskai Zoltán polgármester: Aki egyetért az 2. számú határozati javaslatban foglaltakkal, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
52/2017. (IV.03.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásába delegálás 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulásába (továbbiakban: Társulás) Locskai Zoltán polgármestert delegálja. 

A képviselő-testületet a Társulásban Locskai Zoltán polgármester 
akadályoztatása esetén Trembeczky Károly alpolgármester képviseli.  

Határidő: azonnal 
Felelős:  Locskai Zoltán polgármester 
               Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző  
 
A határozatról értesítést kap: 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Trembeczky Károly alpolgármester 
- Kolozsvári Rozália Bizottság elnöke 
- Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

munkaszervezete 6900 Makó, Széchenyi tér 22. 
           -     Irattár 

 
Locskai Zoltán polgármester: Aki egyetért az 3. számú határozati javaslatban foglaltakkal, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
53/2017. (IV.03.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásba 
delegálás 
 

H a t á r o z a t 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti 
Önkormányzati Társulásba (továbbiakban: Társulás) Locskai Zoltán 
polgármestert delegálja. 
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A képviselő-testületet a Társulásban Locskai Zoltán polgármester 
akadályoztatása esetén Trembeczky Károly alpolgármester képviseli.  

Határidő: azonnal 
Felelős:  Locskai Zoltán polgármester 
               Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző  

 
A határozatról értesítést kap: 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Trembeczky Károly alpolgármester 
- Kolozsvári Rozália Bizottság elnöke 
- Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 

munkaszervezete 6913 Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. 
-     Irattár 

 
Locskai Zoltán polgármester: Aki egyetért az 4. számú határozati javaslatban foglaltakkal, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
54/2017. (IV.03.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Makói Kistérség Többcélú Társulásába delegálás 
 

H a t á r o z a t 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján a Makói Kistérség Többcélú Társulásába (továbbiakban: 
Társulás) Locskai Zoltán polgármestert delegálja. 

A képviselő-testületet a Társulásban Locskai Zoltán polgármester 
akadályoztatása esetén Trembeczky Károly alpolgármester képviseli.  

Határidő: azonnal 
Felelős:  Locskai Zoltán polgármester 
               Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző  

 
A határozatról értesítést kap: 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Trembeczky Károly alpolgármester 
- Kolozsvári Rozália Bizottság elnöke 
- Makói Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezete 6900 Makó, 

Széchenyi tér 22. 
-     Irattár 

 
Locskai Zoltán polgármester: Aki egyetért az 5. számú határozati javaslatban foglaltakkal, 
kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
55/2017. (IV.03.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Csanád Mikrotérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulásába delegálás 
 

H a t á r o z a t 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján a Csanád Mikrotérségi Területfejlesztési Önkormányzati 
Társulásába (továbbiakban: Társulás) Locskai Zoltán polgármestert delegálja. 

A képviselő-testületet a Társulásban Locskai Zoltán polgármester 
akadályoztatása esetén Trembeczky Károly képviseli.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
              Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző  

 
A határozatról értesítést kap: 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Trembeczky Károly alpolgármester 
- Kolozsvári Rozália Bizottság elnöke 
- Csanád Mikrotérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulása társulás 

munkaszervezete 6913 Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. 
-     Irattár 

 
Locskai Zoltán polgármester: Megállapítom, hogy a nyílt ülésre tervezett napirendeket 
megtárgyaltuk, megköszönöm jegyző asszonynak, a testületnek, a hivatal munkatársának a 
munkát. A rendkívüli, nyílt testületi ülést bezárom, ezt követően zárt ülés tárgyalására kerül 
sor. (14.38 órakor) 
  

k.m.f.t. 
 
 

 Locskai Zoltán Nyergesné Kovács Erzsébet 
 alpolgármester jegyző 
           
 
 
 Kolozsvári Rozália Trembeczky Károly 
                 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő  


