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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 24-én 14,00 
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében 
megtartott soros, nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  

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

Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Lakatos-Tóth Andor Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Makói Járási hivatalvezető helyettes, Balogh Róbert tü. alezredes 
parancsnok, Dr. Giday Zsolt igazgatási csoportvezető, Popovics Krisztián pénzügyi 
csoportvezető, Kanton Eszter analitikus könyvelő, Bakacsi Orsolya pénztáros, Tóth Józsefné 
szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Balogh Róbert tü. 
alezredes parancsnok, Dr. Giday Zsolt igazgatási csoportvezető, Popovics Krisztián pénzügyi 
csoportvezető, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Lakosság részéről megjelent: 2 fő. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszöntöm a soros képviselő-testületi ülésen megjelent 
képviselőket, jegyző asszonyt, meghívott vendégünket és a hivatal munkatársait. 
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 5 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 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
59/2017. (IV. 24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. április 24-én 
tartott soros, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Runákné Gulácsi 
Krisztina és Trembeczky Károly képviselőket megválasztotta. 
 
Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 

Locskai Zoltán polgármester: 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 
 

0. Munkaterv módosítása 
 
1.Polgármesteri tájékoztató 
 
2.Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
Meghívottak: Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kirendeltség 
vezető - Balogh Róbert tü. alezredes parancsnok 
 
3.Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása  
 
4.Előterjesztések 
4.1.Locskai Zoltán polgármester cafetéria éves keretösszegének meghatározása 
4.2.A gépjármű üzemeltetési szabályzat módosítása 
4.3.Nagylak Községben a gyógyszerellátás feladat ellátás biztosítása 
4.4.Településrendezési szerződés kötése az elkerülő út megépítése tárgyában 
4.5.Civil szervezetek pályázatainak elbírálása 
4.6.Vasutas Települések Szövetsége által kiírt „Virágos Vasútállomásokat!” 
című pályázat 
4.7.Magyarcsanádi Közös Hivatali SZMSZ módosítása 
4.8.Szóbeli előterjesztés - A háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása 
4.9.Szóbeli előterjesztés – Költségvetés módosítása 
 
5.Egyebek 
 
6.Zárt ülés 
- kérelmek bérleti jogviszony meghosszabbítására 

 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatban. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Javasolom 4.10. előterjesztésként fölvenni a Csongrád 
megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés felmondása, mert az anyag kiküldésekor ez az előterjesztés még nem szerepelt a 
napirendek között.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kiegészítés van-e? Amennyiben nincs több észrevétel, 
kérem, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
60/2017. (IV. 24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. április 24.-i soros, 
nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
0. Munkaterv módosítása 



6 
 

 
1.Polgármesteri tájékoztató 
 
2.Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
Meghívottak: Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kirendeltség 
vezető - Balogh Róbert tü. alezredes parancsnok 
 
3.Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása  
 
4.Előterjesztések 
4.1.Locskai Zoltán polgármester cafetéria éves keretösszegének meghatározása 
4.2.A gépjármű üzemeltetési szabályzat módosítása 
4.3.Nagylak Községben a gyógyszerellátás feladat ellátás biztosítása 
4.4.Településrendezési szerződés kötése az elkerülő út megépítése tárgyában 
4.5.Civil szervezetek pályázatainak elbírálása 
4.6.Vasutas Települések Szövetsége által kiírt „Virágos Vasútállomásokat!” 
című pályázat 
4.7.Magyarcsanádi Közös Hivatali SZMSZ módosítása 
4.8.Szóbeli előterjesztés - A háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása 
4.9.Szóbeli előterjesztés – Költségvetés módosítása 
4.10.A Csongrád megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása 
 
5.Egyebek 
 
6.Zárt ülés 
- kérelmek bérleti jogviszony meghosszabbítására 
 

0.sz. n a p i r e n d: Munkaterv módosítása 
 
Locskai Zoltán polgármester: Azért van szükség a módosításra, mert a rendőrség és a 
határrendészet tájékoztatója is a mai napirend anyaga lenne, de a vezetők írásban kérték, hogy 
a rendőrnap miatt 1 hónappal szíveskedjünk elhalasztani. Egyet tud érteni ezzel a testület? 
Aki a munkaterv módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
61/2017. (IV. 24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Munkaterv módosítása 

 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervét az 
alábbiak szerint módosítja: 
Az áprilisi  ülés 2.) napirendi pontját a: „Tájékoztató a közrend és a 
közbiztonság helyzetéről” törli és azt a májusi ülés napirendjén 2.) számú 
napirendként szerepelteti, minek következtében a 2.) - 5.) számú napirend 
számozása 3.) - 6.)-ra módosul. 
 



7 
 

Felelős: munkaterv módosításért: jegyző 
Határidő: azonnal, értelem szerint 

 
1.sz. n a p i r e n d: Polgármesteri tájékoztató 
 
Locskai Zoltán polgármester: Kiadásra került a tájékoztató, a szokásos módszert követve 
tegyék meg észrevételeiket. Míg gondolkodnak a képviselők, addig Pápay Endréné az 
együttes bizottsági ülésen feltett kérdésére válaszolnék. Az előző testületi ülésen említettem a 
nyugdíjasokkal és a fiatalokkal kapcsolatosan, hogy pályázatot nyújtottunk be. Ennek a 
pályázatnak ez a címe. A pályázat célja, hogy közelebb hozza a két korosztályt egymáshoz 
kirándulások, rendezvények, együttmunkálkodások alakalmával. A pályázat keretében van 
lehetőség többek között a falunap 3 napra történő bővítésére. Ennek érdekében tárgyalásokat 
folytattam a nyugdíjasklub vezetőjével, illetve a Trembeczky Károly képviselővel. Kérdés, 
észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatban van-e? 
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: A gyári szennyvízakna építésével kapcsolatosan a 
struktúraváltozás mit takar? 
  
Locskai Zoltán polgármester: A struktúraváltozás számomra a következőt jelenti. A 
szennyvíztisztítás éves költségét ennek az aknának a tisztítása adja. 2016 évben az 
önkormányzat éves szippantási költsége 1.100 e forint volt, ami rendkívül magas. Próbáljuk 
feltárni, hogy miért kell ennyi költséget kifizetnünk. A probléma okozója, hogy az akna be 
volt omolva. Az ülepítő akna nem töltötte be a funkcióját. Ezért volt fontos ezt kijavítani. A 
struktúraváltás pedig az, hogy az önkormányzati bérlakások bérleti szerződésében benne van, 
hogy a bérlő fedezi a szennyvíztisztítás díját, ami a gyakorlatban nem így van. Fontos, hogy a 
tulajdonos, vagy a bérlő fizesse meg a szennyvíztisztítás díját.  
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Ez vízóra alapján lesz kivitelezve? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Jelenleg nincs minden bérlőnek vízórája, ezért azok átalányt 
fizetnek. De meggyőződésem, hogy az almérő óra beszerelése a megoldás.  
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Mire sikerült jutni a Makadám Kft.-vel az április 05. 
napján feltüntetett bejárás során?  
 
Locskai Zoltán polgármester: Az önkormányzati fejlesztések címen meghirdetett pályázat, 
melyen az útfelújításokkal pályáztunk és a kivitelezésre a Makadám Kft.-vel kötött az 
önkormányzat szerződést, a temetőhöz vezető út szórása nem része a pályázatnak, ezért 
garancia sincs rá.  
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Lehetőség valamilyen kötőanyag alkalmazására? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Van lehetőség pénzért. A kivitelező állítja, hogy azt a 
munkát, amiben megegyeztek elvégezték. Hajlandóak megcsinálni tökéletesre 600 e forintért. 
A munkához nem alkalmaztunk műszaki ellenőrt.  
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Túri Kálmánné ügyében miről van szó? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyre nagyobb lett a területén lévő fű, és muszáj volt 
fölkeresni. Elvégeztük a kaszálást, gondolkodnak azon, hogy visszaadják önkormányzati 
tulajdonba. A munkáért járó díjjal el is számoltak. 
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Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Köszönöm. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A gyári aknával kapcsolatosan szeretném elmondani, 
hogy zárt akna lesz, nem folyik bele a csapadékvíz, és a vízórák fölszerelésével minden lakó a 
tényleges szennyvízdíjat fogja fizetni. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás van-e? Köszönöm. Nincs, akkor 
kérem, szavazzunk. Aki egyetért az alpolgármesteri tájékoztatóval, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
62/2017. (IV. 24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató elfogadása 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által 
végzett feladatokról és eseményekről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, azt 
elfogadja.  
  
A határozatról értesül: Locskai Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2.sz. n a p i r e n d: Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszöntöm Balogh Róbert tü. alezredest a Makói Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság vezetőjét, a következő előterjesztés előadóját. Az anyagot megkaptuk 
részükről, kérdezem van-e kiegészíteni valója? 
 
Balogh Róbert tü. alezredest a Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője: 
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület, köszönöm a meghívást. A beszámoló, 
amit megküldött a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az egész megyére 
vonatkozik. Én szeretnék csak Nagylakról pár szót mondani. 2016 évben a makói 238 
eseményből 4 érintette Nagylakot. A kendergyári patkóban szabadtéri tűz, amihez még 
egyszer ki kellett jönni, mert a nagy szél a parazsakat újra élesztette. Nemrégen pedig a 
Pacsirta utcában voltunk kétszer. Egyszer elektromos vezeték égett a dobozban a kötéseknél,  
illetve a tűzhelyen felejtett olaj. A tulajdonos mindkét esetben megoldotta a problémát, de 
nekünk adatgyűjtési kötelezettségünk van. Továbbra is kiemelt projekt a szabadtéri tüzek 
megelőzése, csökkentése. A szárazság miatt elrendelték az országos tűzgyújtási tilalmat. 
Minden település rendelkezik belterületre vonatkozó tűzgyújtási szabályozással. Ezek a 
rendeletek tartalmazzák az időszakot, és, hogy mit lehet égetni. A szabadtéri rendezvények és 
az aratás bejelentési kötelezettségére és ellenőrzésére vonatkozó szabályok nem változtak. 
Segítségképpen az anyagot meg tudom küldeni. A fúrt kutakra vonatkozó vízjogi 
engedélyezést 2018.–ig kell megtenni. A belvízelvezetést is említette polgármester úr, ennek 
ellenőrzését folyamatos feladatként kaptuk, évente egyszer szemlét tartunk a vízelvezető 
árkok tisztántartásával, karbantartásával kapcsolatosan, a hivatal által jelzett problémás 
szakaszokra vetítve. Tapasztalatunk az, hogy odafigyelnek a települések erre, javulás 
mutatkozik ezen a területen, ami a közmunka programnak is betudható. Köszönetet szeretnék 
mondani a hivatalnak az együttműködő munkáért. Köszönöm a figyelmet, a felmerülő 
kérdésekre szívesen válaszolok. 
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Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm a kiegészítést, kérem a testület tagjait, 
hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Tavaly már jeleztem a vasútállomás melletti illegális 
hulladék feldolgozó üzem problémáját. Hűtőszekrény és elektromos vezeték égetése folyik. Jó 
lenne tettenérés az ügyben, mert ez a tevékenység már 8 éve folyik a Nagylak, Petőfi u. 22. 
szám alatt. 
 
Balogh Róbert tü. alezredest a Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője: A 
tettenéréshez kérnék segítséget. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Egy évvel ezelőtt jegyző asszony felé jeleztem, hogy a 
Balatán tanya 14. szám alatt él egy család, aki gumival tüzel, és kémény nincs. Jegyző 
asszony továbbította a bejelentetést az illetékes hatóság felé, akik kijöttek helyszíni 
ellenőrzésre, a számlát viszont az önkormányzatnak küldték meg, ami 12 e forintba került. 
 
Balogh Róbert tü. alezredest a Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője: Miért 
az önkormányzat kapta a számlát? 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A hatóság megkeresett, hogy elérhetőséget kérjen a 
lakosokhoz, illetőleg tájékoztattak arról, amennyiben nem találják a tulajdonost otthon, vagy 
ők nem hajlandóak a kiszállás díját megfizetni, akkor vállalja-e azt az önkormányzat? Mivel 3 
kiskorú gyermek veszélyeztetéséről is szó volt, ezért igent mondtam, mert senki nem vállalja 
föl, hogy egy esetleges tűz kialakulása végett bárki megsérüljön. Nem találták otthon a 
tulajdonost, ezért a kiszállásról meg is kapta az önkormányzat a számlát. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Kérem, ennek a dolognak szíveskedjenek utána járni, 
mert a tulajdonos gondatlanságával veszélyezteti gyermekeit és a tanyavilágban élők 
környezetét. 
 
Balogh Róbert tü. alezredest a Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője: Ezen a 
területen még nem a katasztrófavédelem az illetékes a szolgáltatás terén, hanem a Szegedi 
Kéményseprő Ipari Vállalat, de utána fogok nézni az illetékességnek. Az ellenőrzés során a 
kéményt nem találják megfelelőnek, új kémény építésére kötelezik. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Családsegítőként tapasztaltam, hogy a gyermekek nincsenek 
veszélyeztetve, mert a lakásban rend, tisztaság van, és egyáltalán nem érezhető füstszag. A 
tulajdonos kívülről tüzel. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Alezredes úr arról beszélt, hogy kéményseprői feladat, ennek 
kapcsán beleeshetünk abba, hogy kimegy a kéményseprő, és megint 13 e forintba fog kerülni 
az önkormányzatnak? 
 
Balogh Róbert tü. alezredest a Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője: Nem 
volna szabad, mert ez egy sorfeladat, a kéményseprő amennyiben eljut oda, és megállapítja, 
hogy a kémény nem megfelelő, akkor a tulajdonost kötelezi a szükséges előírások 
megtételére.   
 
Locskai Zoltán polgármester: Más egyéb kérdés, észrevétel? Az ADR-es kamionokkal 
kapcsolatosan kérdezném, hogy a mögöttünk megépülő elkerülőn keresztül hagyják el az 
országot, a szállítással kapcsolatosan láthatjuk a valós veszélyt, mennyire lehetünk 
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nyugodtak? Büntetések bírságok voltak 2016-ban is, azt megelőző években is, amelyekből 
arra következtethetünk, hogy mégis vannak szállítási problémák. 
 
Balogh Róbert tü. alezredest a Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője: A 
lakosság nyugodt lehet, mert az iparbiztonsági hatóság, akár mennyire fiatal szervezet, elérte a 
megalakításának célját, mert 10% alatt van a szabálytalanságok száma. Kezdtük 60-70%-ról 
és sikerült visszaszorítani 10%-nál kevesebbre a szabálytalanságot elkövető járművek számát. 
Mikor oldódik ez meg véglegesen nem megmondható. Egyrészt az elkerülő megépülésével, 
valamint Románia schengeni tagságával, mert akkor a határ Bulgáriára és Görögországra 
tevődne át, mert mehetnének a veszélyes anyagot szállító kamionok az autópályán. Az 
elkerülőről nekem nincs információm. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Az elkerülő, megépül. 
 
Balogh Róbert tü. alezredest a Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője: 
Nagylakot is elkerüli, mert Apátfalvát és Magyarcsanádot úgy tudom, hogy igen. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A települést nem, hiszen itt mögöttünk épül majd meg, az 
említett elkerülő egy későbbi, második szakaszban fog megépülni Magyarcsanád külterületén 
a másik elkerülő. Alezredes úr által említett pályán történő haladás, tudomásom szerint az 
autópályán nincs meg a feltétele annak, hogy az ilyen típusú kamionokat megfelelően 
kezeljék. 
 
Balogh Róbert tü. alezredest a Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője: Ha 
Románia Schengen lesz, akkor nem kell kezelni, mert az egyezmény szerint, mindig a 
legszélső államé a határvédelem. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, vélemény? Nincs. Kérem, szavazzunk. Aki 
egyetért a beszámoló elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
63/2017. (IV. 24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 
2016. évi beszámolóját megtárgyalta, azt elfogadja. 
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az állomány tagjainak áldozatos 
munkájukért. 
 
Felelős közlésre: Locskai Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 
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- Makói Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 
-  

Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm alezredes úrnak a jelenlétet. 5 perc szünetet 
rendelek el. 
 

SZÜNET (14.50 –től 15.10-ig) 
 
3.sz. n a p i r e n d: Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása  
 
Locskai Zoltán polgármester: Folytatjuk az ülést. A következő napirend a polgármester 
szabadság ütemezésének jóváhagyásáról szóló előterjesztés. 39 nap szabadság illeti meg a 
polgármestert, tekintettel arra, hogy a mandátum nem januártól kezdődik, hanem március 26. 
napjával, így részarányosan 29 nap szabadság került megállapításra. Kérdés, észrevétel van-e? 
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Jól gondolom, hogy az előttünk lévő időpontok 
rugalmasan megváltoztathatók, mert benne van augusztus 20., illetőleg a karácsonyi 
kalácsosztás?  
 
Locskai Zoltán polgármester: Természetesen rugalmasan megváltoztatható. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A versenyszférában elvárható, hogy komolyan vegyük 
a szabadság kivételét. Valamilyen formában tudnia kell a testületnek az ütemezést, mert nem 
szeretném, hogy még egyszer előfordulna az, hogy a polgármester szabadságának 
kifizetéséről kelljen dönteni, mert nem vette ki az évi szabadságát. De fontos abból a 
szempontból is, hogy én, mint alpolgármester, ne akkor legyek távol, amikor polgármester úr 
sincs. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az előterjesztés ütemezésről szól, amit a jogszabály ír 
elő. Ezt év elején mindenkinek, beleértve a köztisztviselőket is januárban el kell készíteni az 
ütemezést, amitől természetesen el lehet térni indokolt esetben. Mielőtt szabadságra megyünk 
egyeztetünk a helyettesítővel. Így történik ez a polgármester úr esetében is. Amikor, majd a 
2018. évi szabadság ütemezésére kerül sor, ott feltüntetésre kerül az előző évről átvitt napok 
száma is, tehát nyomon követhető polgármester úr szabadsága, hogy azt kivette-e. 
  
Locskai Zoltán polgármester: Amit képviselő úr felvetett, hogy ne pénzben fizessük ki a 
szabadságot, azzal teljes mértékben egyet tudok érteni. Egyébként minden munkahely erre 
törekszik, több-kevesebb sikerrel. Van-e még egyéb hozzászólás? Nincs, akkor kérem, 
szavazzunk. Aki egyetért a szabadságütemezés elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
64/2017. (IV. 24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása  
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Locskai 
Zoltán foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármestert 2017. évre időarányosan 
19 munkanap alapszabadság és 10 munkanap pótszabadság illeti meg, melynek 
ütemezését a képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
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2017. június        19 -  23 -ig     5 nap 
2017. július           10 – 14-ig     5 nap 
2017. augusztus   14 -  25-ig   10 nap 
2017. december    15  - 29-ig     9 nap 
 
Felelős: polgármester, nyilvántartásra: jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 

4.sz. n a p i r e n d: Előterjesztések 
 
4.1.  Locskai Zoltán polgármester cafetéria éves keretösszegének meghatározása 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend, előterjesztések. A 4.1. előterjesztés a 
polgármester cafetéria éves keretösszegének meghatározása. Ugyanaz a helyzet, mint a 
szabadság ütemezéssel, tehát időarányosan került a jogszabály szerint meghatározásra. Van-e 
kérdés, hozzászólás? Nincs, akkor kérem, szavazzunk.  Nem, szavazzunk. Aki egyetért a  
polgármester cafetéria éves keretösszegének meghatározásáról szóló előterjesztés 
elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
65/2017. (IV. 24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Locskai Zoltán polgármester cafetéria éves keretösszegének meghatározása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Locskai Zoltán 
foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester cafetéria juttatásának éves 
keretösszegét 2017. március 27-től időarányosan bruttó 150.000 Ft-ban 
határozza meg, melynek fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 
a személyi juttatások előirányzat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi 
csoportját, hogy a polgármester részére a Cafetéria Szabályzatban foglaltak 
szerint a polgármester nyilatkozata alapján a juttatásról gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester, nyilvántartásra: jegyző 
Határidő: értelem szerint 

 
4.2. A gépjármű üzemeltetési szabályzat módosítása 
 
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés a gépjármű üzemeltetési szabályzat 
módosítása. A polgármester személyében változás történt, ezt át kell vezetni a szabályzaton, 
egyebekben a szabályzat szövegében változás nem történt. Tájékoztatásul mondom a 
testületnek, hogy több alaklommal elvittük az időseket a fogászatra, amit a továbbiakban is 
szorgalmazok. Kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Két határozati javaslat van, az egyik a 
Citroen Saxo-ra vonatkozik, a másik a kisbuszra. Aki egyetért az 1. számú határozati javaslat 
elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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66/2017. (IV. 24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: HCD-376 forgalmi rendszámú Citroen Saxo gépkocsit Locskai Zoltán 
polgármester kizárólagos használatába adása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonát képező HCD-376 forgalmi rendszámú Citroen Saxo gépkocsit 
Locskai Zoltán polgármester kizárólagos használatába adja, őt a gépkocsi 
vezetésére felhatalmazza. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Locskai Zoltán polgármester: Aki egyetért az 2. számú határozati javaslat elfogadásával, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
67/2017. (IV. 24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A gépjármű üzemeltetési szabályzat módosítása  

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 165/2015. (XII. 03.) 
számú határozattal elfogadott Gépjármű-üzemeltetési Szabályzatának 1. 
számú mellékletét a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.  
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal, folyamatos 

 
4.3. Nagylak Községben a gyógyszerellátás feladat ellátás biztosítása 
 
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés a Nagylak Községben a 
gyógyszerellátás feladat ellátásának biztosítása. A gyógyszerellátás kérdése megoldódott, a 
gyakorlat azt igazolja, hogy működik. Mindenképpen szerettem volna, ha a szolgáltatás 
működéséről magállapodás születik a problémák felmerülését megelőzve. Ezért került 
beterjesztésre ez az anyag. A Varga Ferenc úrral történő beszélgetésünk során elmondta, hogy 
elképzelése a magyarcsanadi gyógyszertár működtetésére pályázatot benyújtani. Kértem arra, 
amennyiben a pályázat sikeres lesz, gondolkodjon el Nagylak viszonylatában egy 
fiókgyógyszertár működtetésére. Ezen felvetésemre határozott ígéretet kaptam. Azt gondolom 
kedvezőek a kilátások. Addig viszont ebben a konstrukcióban működtetjük a 
gyógyszerellátást. Kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Kérem, szavazzunk. Aki egyetért az 
együttműködési megállapodás elfogadásával, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
68/2017. (IV. 24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Nagylak Községben a gyógyszerellátás feladat ellátás biztosítása 
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H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosság részére történő 
gyógyszerellátás biztosításának elősegítése érdekében a határozat melléklete 
szerinti tartalommal Együttműködési Megállapodást köt a Gyógyító Kígyó Bt.-
vel (Varga Ferenc képviseletében, székhely: 6900 Makó, Tulipán u. 10. 
adószám: 21624607-2-06; cégjegyzék szám: 06-06-000600)   

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Határozatról értesül:   
- Locskai Zoltán polgármester 
- Varga Ferenc (Szolgáltató) 

 
 
4.4 A 4451 j. út megerősítése és szélesítése és a Nagylak keleti elkerülő tervezése és 
kivitelezése  tárgyú beruházás - Településrendezési szerződés megkötése 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a 4451 j. út megerősítése és 
szélesítése és a Nagylak keleti elkerülő tervezése és kivitelezése  tárgyú beruházás – illetve 
ezzel kapcsolatos Településrendezési szerződés megkötése. A megerősítés és a szélesítés a 
körforgalomtól fog megtörténni a gyárig. Jelen esetben nem arról van szó, hogy a településen 
keresztül haladó útszakaszt is megerősítik, az majd akkor fog megvalósulni, amikor az 
elkerülő megépül. A tervek elkészültek. A munkát 2018. január közepe-vége felé kezdik meg. 
Azért akkor, mert addig a kisajátítás eljárásával kapcsolatos dokumentációt bonyolítják le. 
Kaptam egy tervdokumentációt, ami szerintem abban a formában, ahogyan láttam nem 
fogadható el. A gyári buszmegállónál lévő út kiszélesítésre kerülne, komoly forgalom várható 
azon a területen, amit nem tudok lámpa kihelyezése nélkül elképzelni. A forgalomirányító 
lámpa kihelyezését nem tartalmazza a terv. A tervezők úgy gondolták, hogy egy zebra 
fölfestésével megoldható az átkelés. Véleményem szerint a csomóponthoz lámpa kell, hogy a 
forgalom megállításra kerüljön, amíg a gyalogos áthalad a kijelölt helyen. A konzulensek 
jogosnak tartották az észrevételemet, és ígéretet tettek ennek továbbítására. Kérdés, 
hozzászólás van-e? 
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: A településrendezési szerződés magában foglalja a 
település határát jelző Nagylak tábla áthelyezését is?  
 
Locskai Zoltán polgármester: Jól értem képviselő asszony kérdését, hogy a külterület-
belterületté nyilvánítására vonatkozik, ez ebbe a projektbe nem fér bele. A tervezőnek 
jeleztem a problémát, ő fölülvizsgálta a kérést, de az eljárás lefolytatása annyira 
hosszadalmas, hogy a határidő miatt nem kivitelezhető, mert az elkerülő átadása 2018 
közepéről szól, amit így sem tudnak majd teljesíteni. Ez most már külön valósítható meg, 
mert ennek a költségvonzatát is be kellett volna építeni a pályázatba, de leginkább az idő az 
ami nagyon rövid és nem engedi ezt.  
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Trembeczky Károly alpolgármester: Az a tervdokumentáció, amit polgármester úr látott, 
kerüljön közszemlére, már többször kértem. Csak beszéltünk róla, hogy út épül, de hogyan, 
milyen szintű aszfaltmagassággal a terepszinttől – semmiről nem tudunk. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Be tudom hozni az anyagot, de iszonyatos terjedelmű 
térképhalmaz, ami számomra átláthatatlan, mert olyan szakmai hozzáértésre van szükség, 
amivel jómagam és a testület sem rendelkezik. Amennyiben alpolgármester úr mélyebben át 
szeretné tanulmányozni itt helyben, rendelkezésére tudom bocsátani. A nyomvonal egészen a 
vasúti átjáróig változatlan, megerősítésre kerül, kissé szélesítve két sáv lesz oda-vissza, de 
nem lesz többsávosítva. A vasúti átjáró meg lesz erősítve, illetve a 4451 j. útról lefordulva a 
gyár felé megy tovább egy út. Nem lesz körforgalom, csak elágazás, ami bemegy talán a 
töltés közepéig, majd végig a határig. Ott lesz egy körforgalom, mert egyrészt rá kell fordulni 
a régi 43-as útra, illetve a Romániából bejövő út is a körforgalomba csatlakozik, és innen 
megy vissza.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Érdekelne az a csomópont ahol a 43-as úttal 
találkozik, érdekelne az a csomópont, ahol a vasúti átjáró van, érdekelne az a 
nyomvonalvezetés, ami a  csatornával párhuzamosan fut. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A hangterelő fal megépítése benne van? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Igen, be van tervezve. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Azért szeretném látni ezeket a terveket, hogy hátha 
tudok hozzátenni észrevételt, mert érdekel, hogy mi történik a településen. 
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Majd amikor a kamion sorral szemben fog menni az 
élőállatos kamion, ugyanolyan torlódás lesz, mint korábban volt a faluban. A gyár körül élők 
ki sem tudnak jönni a torlódás végett. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Én is azt gondolom, hogy a Csanádpalota irányába nem lesz 
járható a közlekedés. 
 
Kelló Róbert képviselő: Növeli a várakozást az autópályáról letérő kamionok száma is. 
Személygépkocsival meg sem lehet majd közelíteni a települést. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Változatlanul fenntartom azt a véleményemet, hogy nem 
kellően gyakoroltunk nyomást arra vonatkozólag, hogy az elkerülő ne itt épüljön meg. Nekem 
meggyőződésem, hogy ezen már nem tudunk változtatni. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Elképzelhető, de polgármester úr sem mondott 
képviselő-testületi tagként ezzel kapcsolatban 3 mondatot sem, a két ciklus alatt, hogy 
Apátfalvánál kell lehozni az elkerülőt, pedig itt ültünk egymás mellett. A dolog csak 
sodródott, és nem mondott ellent senki.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Korábban erre vonatkozólag aláírásgyűjtésre került sor. Hol 
van? 
 
Tóth-Vass Jánosné külsős tag: Én gyűjtöttem, és odaadtam Gyarmati úrnak. Hogy hol kötött 
ki, arra nem tudok felelni. 
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Trembeczky Károly alpolgármester: Az aláírásgyűjtő ívet 98 aláírással a Rózsa soron, 
Bohák Lászlóné előtt tartott utcafórumon adtuk át Gyarmati úrnak. A rendezvényen a sajtó 
részéről ketten, a lakosok részéről 30-35-en voltak jelen. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Jelzem, ez nem jutott el sehova. 
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Tudjuk, hogy lesz másik elkerülő út is, és itt a 
Magyarcsanádi elkerülőre gondolok, gyakorlatilag az megoldaná Nagylak összes problémáját. 
Azt tartanám az első rangúnak a kivitelezés szempontjából. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Ez lényegesen később fog megépülni. 
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Ez a kérdés, hogy miért? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Erre nem tudok felelni.  
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Már bebizonyítható, hogy csütörtöktől a lehajtó 
végéig fog a sor érni, és lehetetlen lesz megközelíteni az M43-as pálya felől Nagylakot. Ezért 
kellett volna előbb azt az utat megépíteni, mert az az indokolt. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Szerintem az a verzió a híd megépítésével kapcsolatosan 
került összefüggésbe. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Biztos, hogy nem. Farkas János polgármester úr 
Apátfalván és Magyarcsanádon áthaladó forgalom miatt kezdeményezett tárgyalásokat ennek 
az elkerülő útnak a megépítése miatt. Ennek révén merülhetett fel a híd megépítésének 
kérdése. Ugyanis a két településnek a belterületére terelték a veszélyes anyagot szállító 
forgalmat. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Amikor a nagylaki elkerülő út megépítésének gondolata 
fölmerült, akkor még szó sem volt a második szakasz megépítéséről. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Amikor szóba került, három lehetőség közül lehetett 
választani. Vagy a töltés mellett épül, vagy behozzák a forgalmat a településre és ott viszik 
keresztül, vagy a csiga területén, de ezt a Natura 2000 nem engedélyezte, más lehetőségünk 
nem is volt. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Lehetett volna azért erélyesebben fellépni. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Valóban, mert mára kiderült, hogy a csigai út nem is tartozik 
a Natura 2000 természetvédelmi területbe. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Ezek szerint félre voltunk tájékoztatva. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Szerintem az az alapvető probléma, hogy itt már előre 
haladott állapotban van ez az ügy, már a kisajátítási eljárás következik. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Nekünk azon a nyomvonalon földünk, de mi még eddig a 
kisajátítással kapcsolatban semmilyen értesítést nem kaptunk. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Fél év alatt ez le fog bonyolódni. 
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Kolozsvári Rozália képviselő: A tervrajz az elkészült már 3-4 éve. Azóta egy kapavágás 
nem történt. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az elkerülő megépülésével Nagylak élhetetlen lesz, 
nyáron elviselhetetlen lesz a kamionok dudálása, amikor várakoznak, ugyanúgy, mint az 
autópályán. Ott is elhallatszik Csanádpalotára pedig elég messze van. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Az előző ülésen is említettem, hogy a tervező megkérdezte, 
hogy a 3 lehetőség közül, miért a legrosszabbat választottuk. A legfontosabb milyen irányba 
tud elmenni a tiltakozás, a lobbi. Ezeken múlnak a dolgok. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Azt gondolom, soha nem lesz késő. Ausztriában egy 
félig megépült atomerőmű építését megállították, nem fejezték be, mert a közfelháborodás 
olyan nagymértékű volt. Ült rajta 4 építész. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Gyakorlatilag ellenállás nem volt eddig. Alpolgármester úr 
most kezd ellenállni, amikor már jön az úthenger. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Az nem volt ellenállás, hogy kinyomtattam az aláírás 
gyűjtő ívet, amit közel 100 lakos írt alá és megszerveztem a fórumot?   
 
Locskai Zoltán polgármester: De nem jutott el sehova. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Azt mondta miniszterúr titkára, hogy „Károly Neked 
van igazad.” 
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Tudunk még az ügyben valamit tenni, hogy ne ez 
épüljön meg? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Nem lesz védhető dolog, hogy ezt mi nem kérjük. 
 
Tóth-Vass Jánosné külsős tag: Alpolgármester úr mondta nekem azt, hogy a képviselő-
testület szavazta meg, hogy a csatorna mellett legyen az elkerülő út. Gyarmati úr kitartott az ő 
ötlete mellett, csak egyedül Trembeczky úr nem szavazta meg. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Akkor én nem voltam képviselő, amikor ez az egész 
projekt elindult. Akkor sem voltam képviselő, amikor az aláírásgyűjtés volt.  
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Tudunk még tenni valamit most, hogy megtudtuk a 
csigai terület nem természetvédelmi terület? Mert ez lenne a legtökéletesebb út. Utána kellene 
nézni, hogy akkor ezt milyen indokkal utasították vissza. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A Körös-Maros Nemzeti Park akkora lobbit tudott 
folytatni az itt élő állatvilágra tekintettel, hogy elutasították ezt a tervet. 
 
Locskai Zoltán polgármester: De elment akkor innen valami jelzés ezzel kapcsolatosan?   
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Dehogy ment. Nem ment el semmi, mert Gyarmat úr 
azt hangsúlyozta, hogy jó lesz ez a Nagylakiaknak. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Akkor mondhatnám azt, hogy fönt azt hiszik, hogy minden 
rendben van, mi örülünk neki. 
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Trembeczky Károly alpolgármester: Miközben ez nem így van. Tudja ezt miniszterúr 
titkára, miniszterúr is, és a NIF Zrt.-nél is, hogy itt volt ellenállás. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Én nem zárkózom el az elől, hogy ami itt elhangzott, azt 
képviseljem. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Polgármester úr, mint a település újonnan 
megválasztott vezetője ezen az alapon képviselheti a testület támogatására az új 
elképzeléseket. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Az a baj, hogy akkor, amikor, - az aláírásokra gondolok -, 
akkor láttam volna 90% esélyt arra, hogy ez ne valósuljon meg, most kb. 10% esélyt adok az 
elhangzottaknak. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Mikor Miniszter úr itt volt, Kimpán János megkérdezte az 
elkerülő megépítésének a jelenlegi állapotát, és a válasz az volt, hogy ez az elsődleges, később 
építik a magyarcsanádi elkerülőt. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Amennyiben mi kitartunk a 2. elkerülő megépítése 
mellett, Apátfalva és Magyarcsanád polgármestere is támogatja, mert fokozott hangsúlyt kap 
ennek kivitelezése. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A két polgármesternek az a jó, ha itt megépül az elkerülő, 
mert 1/2 vagy 1 éven belül erre terelődik a forgalom. Javasolom a határozati javaslatot 
fogalmazzuk át. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Így szóljon: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 4451 j. út megerősítése és szélesítése és a Nagylak keleti elkerülő tervezése és 
kivitelezése tárgyú beruházáshoz szükséges Településrendezési szerződést – figyelembe véve 
a lakossági véleményeket - nem hagyja jóvá, a szerződéskötést elutasítja. A képviselő-testület 
a magyarcsanádi elkerülő út megépítését tartja indokoltnak. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében az ügy fontosságára tekintettel 
további tárgyalásokat folytasson. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Ez így jó lesz. Kérem, aki egyetért az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslattal az kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 0 igen 
szavazattal 5 nem szavazattal nem fogadta el.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Ezek után a jegyző asszony által megfogalmazott határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra. Kérem, a javított határozat elfogadását kézfeltartással 
jelezzék. 
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
69/2017. (IV.24.) képviselő-testületi határozat 
 
Tárgy: A 4451 j. út megerősítése és szélesítése és a Nagylak keleti elkerülő tervezése és 
kivitelezése  tárgyú beruházás - Településrendezési szerződés megkötése 
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H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4451 j. út megerősítése 
és szélesítése és a Nagylak keleti elkerülő tervezése és kivitelezése tárgyú 
beruházáshoz szükséges Településrendezési szerződést – figyelembe véve a 
lakossági véleményeket - nem hagyja jóvá, a szerződéskötést elutasítja. 
A képviselő-testület a magyarcsanádi elkerülő út megépítését tartja 
indokoltnak. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
nevében az ügy fontosságára tekintettel további tárgyalásokat folytasson. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal, értelem szerint 
 
 

4.5.Civil szervezetek pályázatainak elbírálása 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a Civil szervezetek pályázatainak 
elbírálása. A bizottságok megtárgyalták és egyöntetűen mid a két civil szervezetnek 120 e 
forint támogatást javasolnak a testületnek elfogadásra. Felmerült-e azóta kérdés, észrevétel? 
Nem, két határozat van. Először a Nyugdíjas Egyesület pályázatának 120 e Ft támogatásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.   
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
70/2017. (IV. 24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása 

 
H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagylaki Nyugdíjas 
Egyesületet a 2017. évi költségvetés terhére   
 

120.000,- Ft, azaz Egyszázhúszezer forint 
 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatottal a támogatási szerződést a 
helyi rendeletnek megfelelően kösse meg. 
 
Határidő: azonnal, értelem szerint 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Nagylaki Nyugdíjas Egyesület, helyben 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Kanton Eszter analitikus könyvelő  
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Locskai Zoltán polgármester: Aki a Nagylak Futball Club pályázatának 120 e Ft 
támogatásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.   
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
71/2017. (IV.24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagylak Futball Clubot 
a 2017. évi költségvetés terhére  
 

120.000,- Ft azaz Egyszázhúszezer forint 
 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatottal a támogatási szerződést a 
helyi rendeletnek megfelelően kösse meg. 
 
Határidő: azonnal, értelem szerint 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Nagylak Futball Club, helyben 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Kanton Eszter analitikus könyvelő  

 
4.6.Vasutas Települések Szövetsége által kiírt „Virágos Vasútállomásokat!” című pályázat 

 
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a Vasutas Települések Szövetsége 
által kiírt „Virágos Vasútállomásokat!” című pályázat benyújtása a 15 e forint önerő vállalása. 
A bizottságok megtárgyalták és egyhangúlag javasolják a testületnek elfogadásra. Felmerült-e 
azóta kérdés, észrevétel? Nem. Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással 
szavazzon.   
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
72/2017. (IV.24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: a Vasutas Települések Szövetsége által kiírt „Virágos Vasútállomásokat!” című 
pályázat 
 

H a t á r o z a t 
 
Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Vasutas Települések Szövetsége által kiírt „Virágos Vasútállomásokat!” című 
pályázati felhívásra 150.000,- Ft elnyerésére. A képviselő-testület a 
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pályázathoz szükséges 10 % önerőt 15.000,- Ft-ot, azaz tizenöt-ezer forintot a 
2017. évi költségvetésében a város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
címszó alatt szereplő összeg biztosítja.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázatot az 
önkormányzat nevében, határidőben nyújtsa be és felhatalmazza a pályázattal 
kapcsolatos intézkedések megtételére, dokumentumok aláírására. 
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: 2017. április 30. 

 
A határozatról értesül: 
-  Locskai Zoltán polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 

  - Kanton Eszter analitikus könyvelő 
 
4.7. Magyarcsanádi Közös Hivatali SZMSZ módosítása 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a Magyarcsanádi Közös Hivatali 
SZMSZ módosítása. Itt beszéltünk a 2 főkönyvi könyvelő személyéről, aki közül a Nagylakon 
dolgozó munkatárs elment, így 1 főre csökkent ezen a területen a létszám. Illetve 1 fő 
analitikus könyvelő került felvételre. Ezen változás átvezetése szükséges. A bizottságok 
megtárgyalták és egyhangúlag javasolják a testületnek elfogadásra. Felmerült-e azóta kérdés, 
észrevétel? Nem. Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással szavazzon.   
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
73/2017. (IV.24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi Közös 
Önkormányzati Hivatal 178/2016. (XII. 19.) határozattal elfogadott Szervezeti 
és Működési Szabályzata III. Fejezetében szereplő szervezeti ábrát a határozat 
melléklete szerinti tartalommal módosítja. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2017. április 28. 
 
Határozatról értesítést kap: 
 Locskai Zoltán polgármester 
 Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
 Kanton Eszter analitikus könyvelő 
 

 
4.8.Szóbeli előterjesztés - A háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a háziorvosi feladat-ellátási 
szerződés módosítása. A bizottságok megtárgyalták és 305 e forint/hó, valamint szigorúan 2 
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óra rendelési idő betartásával egyhangúlag javasolják a testületnek elfogadásra. Felmerült-e 
azóta kérdés, észrevétel? Nem. Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással 
szavazzon.   
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
74/2017. (IV.24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: a háziorvosi megállapodás módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2017.(II.22.) 
számú határozatával jóváhagyott Nagylak község egészére kiterjedő 
háziorvosi feladatok ellátására kötött Megállapodást a határozat 
melléklete szerinti tartalommal módosítja.   
 
A képviselő-testület felhatalmazza az polgármestert a Megállapodás 
módosításának aláírására. 
  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester 
 
A határozatról értesül: 
- Dr. Bittó Csaba háziorvos 
- Dr. Aboul-Hosn Hussein háziorvos 
- Locskai Zoltán alpolgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala    
  Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályának 
- Irattár 

 
4.9. Szóbeli előterjesztés – Költségvetés módosítása 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a Költségvetés módosítása. Erre azért 
van szükség, mert a közfoglalkoztatottak vezetője megbízási szerződéssel látta el a feladatát, 
ami így nem működhet tovább. Ezért 1 fő új álláshelyet kellett létesíteni a közmunkaprogram 
és a településüzemeltetési feladatok ellátására, részmunkaidőben (napi 6 óra) közalkalmazotti 
foglalkoztatásban.  Jelen esetben a költségvetés módosítása szükséges. Kérdés, észrevétel 
van-e?  
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Ez így akkor megoldja a korábbi problémát, 
fűnyírás, és egyéb feladatok elvégzése? 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Igen mindenképpen. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Aki egyetért a költségvetési rendelet módosításának 
elfogadásával, kézfeltartással szavazzon. 
 
Szavazásra bocsátást követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és 
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
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Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2017. (IV. 26.) 

önkormányzati rendelete 
Nagylak Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
   
4.10. A Csongrád megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel kötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés felmondása 

 
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a Csongrád Megyei 
Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
felmondása. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a 3700-
101/2016. számon kiadott megfelelőségi véleményt azonnali hatállyal visszavonta azzal az 
indokkal, hogy Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. tevékenysége a 
jogszabályban foglaltaknak nem felel meg. Innentől ezt a tevékenységet nem végezheti. Ez 
nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a szolgáltató a DAREH Bázis Zrt.-n keresztül, mint 
alvállalkozó végezze a tevékenységet, de ezt nem tudjuk. Szemétszállítás minden 
körülmények között lesz a jelenlegi gyakorisággal. Kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Aki 
egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással szavazzon.   
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
75/2017. (IV.24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2014. (VI. 2.) 
számú határozatával jóváhagyott, a Csongrád Megyei Településtisztasági 
Nonprofit Kft.-vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 
azonnali hatállyal felmondja, tekintettel arra, hogy a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt a Csongrád Megyei 
Településtisztasági Nonprofit Kft. részére kiadott megfelelőségi véleményt a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdés g) 
pontjában foglaltak alapján azonnali hatállyal visszavonta. 
 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. Szeged, Városgazda 

sor 1. (ttkft@telepulestisztasag.hu)  
- DAREH Molnár Sándor megbízott elnök (ugrone.b.marta@oroshaza.hu) 
- Csongrad Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(adam.gati@katved.gov.hu)  
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- Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (1300 
Budapest, Pf. 333.)  

 
5. sz.n a p i r e n d: Egyebek 
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyebek következnek, kérem a testület tagjait, 
hozzászólásaikat tegyék meg.  
 
Kelló Róbert képviselő: Polgármester úrral beszéltük a víztisztító konténer és a játszótér 
között lévő kerítés javítását. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Számba van véve, a munkavezető tud róla, megcsináljuk, de 
mos jelenleg az időjárás végett előtérbe kell helyeznünk a fűnyírást, a gyárnál folyamatban 
lévő szennyvízakna befejezését. A járdaprogram folytatásához megérkezett a cement, ezt be 
kell raktározni. Természetesen megcsináljuk. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Szeretném jelezni, hogy a cement, raktározásra került. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Tájékoztatásul mondom a képviselőknek, hogy 23 tonna 
cementet rendeltünk a gyártótól, így kedvező áron sikerült hozzájutni. Mázsája 3.300,-Ft-ba 
került, ami a tüzépen 3.700,-Ft/q. Gyakorlatilag a járdaépítéshez szükséges összes 
mennyiséget elhoztuk. A következő lépés a sóder beszerzése lesz. Ehhez nyújtott segítséget 
Trembeczky képviselőtársunk saját munkagépével. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Hogyan szól a gépkocsivezető szerződése a munkanapokon 
kívüli szállításra? Ugyanis szombaton kapta azt az mailt, melyben meghatározásra került, 
hogy vasárnap mikor szállítsa haza a nyugdíjasokat a kirándulásról. Polgármester úr 
megoldásnak látja a mail értesítést? Lehetett volna családi programja, és nem nézi meg az 
üzeneteket. Hogyan jöttek volna haza a nyugdíjasok? Telefonon nem lehetett volna értesíteni? 
   
Locskai Zoltán alpolgármester: Csütörtökön volt egy személyes megbeszélés a sofőrrel, és 
abban maradtunk, hogy vasárnap lehet, hogy mennie kell Hajdúszoboszlóra a nyugdíjasokért. 
Az értesítés módjával kapcsolatosan úgy állapodtunk meg, hogy szombaton, telefonon, vagy 
emailon értesítem. SMS-t kapott az email előtt. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Falunappal kapcsolatosan van-e fejlemény? 
 
Locskai Zoltán polgármester: A szombat délelőtt a szokásos forgatókönyv szerint megy, a 
fellépőkkel is megkötésre kerültek a szerződések. A humorista Maksa Zoltán lesz. A pop a 
Cairó együttes, a mulatós a Foky. Nagy dilemmám a tűzijáték, hogy legyen, vagy sem. A 
munkatársam helyesbített az árral kapcsolatosan, mert én alpolgármester úrnak jóval többet 
mondtam. Mennyi is pontosan? 
 
Tóth Józsefné jegyzőkönyvezető: 312.500,-Ft. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Elgondolkodtató, hogy 15 percért kell-e nekünk ennyi pénzt 
kiadni? Illetve, hogy évek hosszú sora óta a program része. Mi a véleményetek erről? 
 
Kelló Róbert képviselő: Lehetne élő zene is. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Igen gondolkodtam ezen is, nem kifejezetten azért, mert 
képviselő úr is említette. 
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Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Én támogatom az élő zenét, mert tavaly is még 
voltak szórakozni vágyók, de közölte a zenét szolgáltató, hogy befejezi a szolgáltatást. Úgy 
gondolom, ezt is szerződésbe kellene foglalni, hogy mennyi ideig. 
 
Kelló Róbert képviselő: Azt gondolom, ha a művelődési ház udvarán van a rendezvény, 
akkor onnan ne kelljen más helyszínre átmenni. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Én ezt mindenképpen így gondolom, vonatkozik ez a 
mulatságra is. 
  
Trembeczky Károly képviselő: A falunap mintegy 3 fő vázra épül. Van egy kötelező 
esemény az ünnepi testületi ülés, a szórakozás, és kell, hogy helyet kapjon a kultúra. 
Korábban ez kiállításokban nyilvánult meg. A szórakozás keretében szorgalmaztam, és 
szorgalmazom a tábortűz beillesztését. A kultúra területén ötletként a prózára és a népdalra 
gondolok. Olyan műsort, ami a magyarságtudatunkat erősíti. A környező településekről is 
lehet hívni föllépőket, akik a prózát, a táncot, a népdalt megelevenítik. Az élő zenével 
kapcsolatosan Kelló képviselőtársam részéről említett élő zenekart tudom támogatni. 
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Ki ő? A korábban felvetett étkezési lehetőségre is 
irányítanám a figyelmet. 
 
Kelló Róbert képviselő: Két főből álló szegedi együttes, minden zenei stílust, világ- 
színvonalon tudnak minden korosztálynak szolgáltatni. 
 
Locskai Zoltán alpolgármester: A palacsintás mindenképpen lesz, mert bevált. Ugyanakkor 
tárgyaltam Romániában a gőzön főttet készítő asszonyokkal is, nem zárkóztak el. 
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Legyen kolbász, vagy hamburger, akinek kell, az 
fizesse meg. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A szombat délutánra még várok ötleteket. A gyerekeknek egy 
interaktív programot mindenképpen fontosnak tartok. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Mindenképpen szorgalmaznám a tábortüzet előző napon. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A képviselők úgy gondolják, hogy a  tábortűznek van helye 
pénteken a focipályán. Úgy látom igen. Nagyjából összeállt ez. De a délutáni programot még 
kell színesíteni. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Ünnepi műsor kulturális legyen. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Falunap rendben. A mihamarabbi rendezvény Május 1., amit 
valóban ígéretemhez híven május 1. napján szerettem volna megtartani. De a Román 
Nemzetiségi Önkormányzatnak ez a map nem felel meg. Én mindenképpen szeretném, hogy a 
rendezvényen sokan legyünk, ehhez viszont kell valami, amivel csalogatjuk a lakosokat. 
Vetró Róbert az Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felajánlotta, hogy az ő 
költségükre vendégül látja a falubelieket egy tál babgulyásra. Ezt nem tudtam visszautasítani, 
de az időpont így május 6. napja szombat lenne, és szeretném, ha ebben támogatnátok. A 
jövőre vonatkozólag ragaszkodnék az ünnep napján történő szervezéshez. Ez egy közös 
rendezvény a Nagylaki és Román Nemzetiségi Önkormányzat részéről. Akkor kérem a 
véleményeteket. 
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Kolozsvári Rozália képviselő: Támogatom. 
      
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Támogatom. 
 
Kelló Róbert képviselő: Támogatom, hogy közös rendezvény legyen, és az emberek 
eldöntik, hogy részt akarnak venni, vagy sem. 
 
Trembeczky Károly képviselő: Nem támogatom. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Összességében elmondhatom, hogy megrendezzük, és abban 
a formában, ahogyan itt elhangzott. Egyebekben van-e még valami? Nincs, akkor szeretném 
elmondani, hogy szerdán a Maros u. aszfaltozásával kapcsolatos pályázat benyújtásával 
kapcsolatosan rendkívüli ülés lesz, mert a holnapi napra küldik meg az árajánlatot. Április 30. 
napjáig kell benyújtani a pályázatot. 15 milliós beruházásról van szó, melynek 3,2 millió az 
önrésze. Várom az árajánlatokat, és a pályázat benyújtásával kapcsolatosan döntést kell hozni. 
Telefonos egyeztetés alapján értesítünk benneteket. Más egyebek között van-e még? 
Amennyiben nincs, megállapítom, hogy a napirendeket megtárgyaltuk, megköszönöm jegyző 
asszonynak, a testületnek, a hivatal munkatársainak a munkát. A soros, nyílt testületi ülést 
bezárom, ezt követően zárt ülés tárgyalására kerül sor. (17.00 órakor) 
  

k.m.f.t. 
 
 

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


