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Iktató szám: 2-14/2017. 

 
 
 
 
 

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2017. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 

 
 
 
 

N A P I R E N D 
 
 
 
 
 

1. Pályázat benyújtása a községi belterületi utak felújítására  
 

2. Megbízási szerződés kötése a kamerarendszer kiépítése után történő villamos-műszaki 
átvétel tárgyában 
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HATÁROZAT 

 
 
93/2017. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat 

 
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 

 
94/2017. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Napirend elfogadása 
 

 
95/2017. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Pályázat benyújtása a községi belterületi 
utak felújítására  
 

 
96/2017. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Pályázat benyújtása a községi belterületi 
utak felújítására  
 

 
97/2017. (IV. 24.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Megbízási szerződés kötése a 
kamerarendszer kiépítését követően a 
munka átvételéhez szükséges villamos-
műszaki ellenőri tevékenységre  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 26-án 7,30 órai 
kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében 
megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  

Locskai Zoltán alpolgármester 
Trembeczky Károly alpolgármester 
Kelló Róbert és 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselők. 
 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Kolozsvári Rozália képviselő. 
 

Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Tóth Józsefné szociális 
ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszöntöm a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelent 
képviselőket, jegyző asszonyt és a hivatal munkatársát. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő 
közül 4 fő megjelent, - Kolozsvári Rozália jelezte távolmaradását munkavégzés miatt -, az 
ülés határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kelló Róbertet 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 Kelló Róbert és Trembeczky Károly legyen, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
93/2017. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. április 26-án 
tartott rendkívüli, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Kelló Róbert és 
Trembeczky Károly képviselőket megválasztotta. 
 
Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 

Locskai Zoltán polgármester: A napirenddel kapcsolatosan egyéb előterjesztésem nincs, 
mint ami írásban kiment. A rendkívüli testületi ülés összehívásáról már tudott a testület, 
hiszen a soros ülés anyaga lett volna, de nem érkeztek meg a Maros utca útfelújítására az 
árajánlatok. A pályázat benyújtási határideje április 30. napja, ezért volt szükség a testület 
összehívására.  
  



4 
 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t 
 

1. Pályázat benyújtása a községi belterületi utak felújítására  
 
2. Megbízási szerződés kötése a kamerarendszer kiépítése után történő 

villamos-műszaki átvétel tárgyában 
 

Kérdezem, hogy van-e valakinek egyéb napirendi javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatban. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a napirenddel egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
94/2017. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. április 26-i 
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. Pályázat benyújtása a községi belterületi utak felújítására  
 
2. Megbízási szerződés kötése a kamerarendszer kiépítése után történő 

villamos-műszaki átvétel tárgyában 
 

 
1.sz. n a p i r e n d: Pályázat benyújtása a községi belterületi utak felújítására  
 
Locskai Zoltán polgármester: Kiadásra került az előterjesztés, a pályázat 75%-ban 
támogatott, 25% önerőt kell vállalnia az önkormányzatnak. A pályázat benyújtásához 4 
árajánlatot tudtunk beszerezni. Ezzel kapcsolatosan várom a véleményeket. Kaptunk olyan 
cégtől árajánlatot, aki már végzett a településen munkát, nem kevés hibával, ezért én azt 
gondolom, hogy számunkra nem elfogadható ez a fajta munkavégzés. Kértünk árajánlatot a 
DUNA Aszfalttól is, velük egyébként is szerződésben vagyunk területbérlés kapcsán. Ők nem 
tudták vállalni az árajánlat elkészítését, mert egyéb határidős munkákat végeznek, de 
ajánlották a DÉLÚT-at, akik vállalták, tőlük is megérkezett az ajánlat. Az említetteken kívül 
két cég adott ajánlatot, ők még nem dolgoztak Nagylakon. A Fehér & Fehér ÚTÉPÍTŐ Kft. 
munkájáról jó vélemények vannak, a környező településeken végeztek munkálatokat. És új 
ajánlatként jelent meg az OROSZ – ÚTÉPÍTŐ Kft., akik rendkívül vonzó bekerülési költséget 
nyújtottak be. Ezt most kapták a képviselők a kezükbe, adok egy kis időt, nézzék át.      
  
Trembeczky Károly képviselő: A Fehér & Fehér ÚTÉPÍTŐ Kft. árajánlatánál jelezném, 
hogy Felszabadulás utca van feltüntetve a Maros utca helyett. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Igen ők fel is hívtak engem, hogy melyik a Maros utca, mert 
interneten nézték helyrajzi szám alapján, és ott Felszabadulás utca van feltüntetve. 
Pontosítottunk, hogy a régi Felszabadulás a jelenlegi Maros utca, de ezek szerint, mégis a régi 
elnevezés került az ajánlatba. 
Kérdés, hozzászólás van-e még?  
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Trembeczky Károly képviselő: Nem biztos, hogy csak az árajánlatot kell elsődlegesen szem 
előtt tartanunk, mert a Fehér & Fehér ÚTÉPÍTŐ Kft. a kistérségben működő cég, nem kell 
szállásról gondoskodniuk a munkások részére, míg egy budapesti vállalat esetében ezek a 
szervezési problémák előtérbe kerülnek. Én javasolom ezt a céget. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Én nem a képviselő úr szemszögéből világítanám meg a 
döntést. Nekem az OROSZ – ÚTÉPÍTŐ Kft. ajánlatában a kedvező árban mélységében leírta 
a munkafolyamatot, de a 6 év garancia, ami fontos. Nem tudom, hogy a másik 3 cég a 6 év 
garanciára mit mondana. 
 
Kelló Róbert képviselő: Nem írta le egyik sem, de egyébként is az a véleményem, hogy a 
munkát folyamatában ellenőrizni kell. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Ezzel egyetértek. Szerintem a polgármesternek föltétlen 
figyelemmel kell kísérnie a munkálatokat, de a képviselők is figyelemmel kísérhetik. 
Kérdezzünk, ha úgy látjuk, hogy nem megfelelő a munkavégzés, érezzék, hogy figyelemmel 
kísérjük a tevékenységüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy addig kell a problémákat jelezni, 
amíg itt vannak a településen, mert nagyon nehéz őket visszahívni. Ehhez kapcsolódik a 2. 
napirendi pont, hogy műszaki ellenőr vegye át a munkát. Tudtom szerint eddig, erre nem 
került sor, ebből adódnak a problémák. Ezért kell ezen elgondolkodni, hogy egy műszaki 
ellenőr munkájára áldozzunk, hogy a későbbiekben elkerüljük a garanciavállalás problémáját.  
 
Trembeczky Károly képviselő: Polgármester úr garanciára vonatkozó észrevételét 
figyelembe véve, valamint áttekintve az OROSZ – ÚTÉPÍTŐ Kft. ajánlatát, úgy gondolom, 
hogy számunkra még is ez a kedvező ajánlat, hiszen egyedül ő írta le a folyamatokat, a 
többiek erre nem tértek ki. Javaslom továbbá, hogy a szerződésben legyen benne, hogy a 
kivitelező és a műszaki ellenőr, valamint az önkormányzat képviselője közös bejárást végez. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés, észrevétel? Nincs, akkor kérem, 
aki egyetért a 2. számú határozat az OROSZ – ÚTÉPÍTŐ Kft. ajánlatának elfogadásával, az 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
95/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Pályázat benyújtása a községi belterületi utak felújítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. a), b) 
és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására, a Maros utca útburkolatának felújítására benyújtott pályázat 
sikeres elbírálása esetén a kivitelezési feladatokkal az összességében legjobb 
ajánlatot adó OROSZ-ÚTÉPÍTŐ Kft.-t (1037 Budapest, Bokor u. 9-11.) bízza 
meg. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a kivitelezési szerződést kösse meg, melyben 
megvalósuló feladatként az alábbiakat kéri feltüntetni: 

1.) Padkanyesés gépi erővel, lenyesett föld elszállításával 
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2.) Tapadóhíd készítése: felület tisztítása, portalanítása, C60B1 
bitumenemulzió permetezése 

3.) AC11 kopó 50/70 jelű aszfalt gépi bedolgozása 4+2 cm vtg.-ban géppel, 
3,5 méter szélességben, meglévő útcsatlakozások kialakításával. 

4.) Kétoldali padkarendezés 1,0-1,0 m szélességben, beszállított anyagból 
(föld) 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: értelemszerűen 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Orosz-Útépítő Kft. Orosz Péter műszaki ügyvezető 1037 Budapest,  
            Bokor u. 9-11. 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Kanton Eszter analitikus könyvelő 
- Kolozsi József műszaki ügyintéző 
 

Locskai Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért az 1. számú határozattal, - ami a 
bekerülési költséget a támogatás és az önerő összegét tartalmazza - elfogadásával, az 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
96/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Pályázat benyújtása a községi belterületi utak felújítására 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Maros utca útburkolatának felújítására Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. a), b) és c) 
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására, a pályázati felhívás 1. c) alcéljára. 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben az alábbi 
költségvetéssel nyújtsa be: 
A fejlesztés összes költsége: 14.810.423,- Ft 
A támogatás mértéke 75 %: 11.107.817,- Ft 
A pályázat önereje 25 %: 3.702.606,- Ft 
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat önerejét 
3.702.606,-Ft, azaz Hárommillió-hétszázkettőezer-hatszázhat forintot a 2017. 
évi költségvetésében a fejlesztési kiadások terhére biztosítja. 
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 
pályázatban vállalt önerő az önkormányzat számláján rendelkezésre áll. 
  
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő benyújtásra: azonnal 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága, Szeged 
- Locskai Zoltán polgármester 
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- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Kanton Eszter analitikus könyvelő 
 

 
2.sz. n a p i r e n d: Megbízási szerződés kötése a kamerarendszer kiépítése után történő 
villamos-műszaki átvétel tárgyában 

 
Locskai Zoltán alpolgármester: A kamerarendszer kiépítésével kapcsán merült föl bennem, 
hogy kössünk szerződést műszaki ellenőrrel, aki a munkát átveszi. Fohsz Jánosnak hívják, a 
polgármesterek is meg vannak elégedve vele, javasolták. Anyagiakról is beszéltünk 100 e 
forint+ÁFA-ért vállalja a feladatot. Kérdés, vélemény? Nincs, akkor kérem, szavazzunk. Aki 
egyetért a megbízási szerződés és az ellenőr személyének elfogadásával, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
97/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Megbízási szerződés kötése a kamerarendszer kiépítését követően a munka 
átvételéhez szükséges villamos-műszaki ellenőri tevékenységre  
 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község területén 
létesítendő térfigyelő kamerarendszer villamos műszaki ellenőrzésére 
Megbízási Szerződést köt 100.000,-Ft+27% Áfa műszaki ellenőrzési díj 
összegben a VILLORNET SZOLGÁLTATÓ KFT.-vel (adószám: 11598077-2-
06; Cg.: 06-09 006078/4 szám; székhely: 6726 Szeged, Hargitai u. 40.) a 
határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Kanton Eszter analitikus könyvelő 
- VILLORNET SZOLGÁLTATÓ KFT. 6726 Szeged, Hargitai u. 40. 

 
Locskai Zoltán alpolgármester: A napirendeket megtárgyaltuk, megköszönöm jegyző 
asszonynak, a testületnek, a hivatal munkatársának a munkát. A rendkívüli, nyílt testületi ülést 
bezárom, (8.00 órakor) 
  

k.m.f.t. 
 
 Locskai Zoltán Nyergesné Kovács Erzsébet 
 alpolgármester jegyző 
           
 
 Kelló Róbert Trembeczky Károly 
                 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő  


