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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 29-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, Palicz András r. ezredes, 
kapitányságvezető, Barkó József r.szds., őrsparancsnok, Fehér Attila falugazdász, Dr. Giday 
Zsolt igazgatási csoportvezető, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető, Kanton Eszter 
analitikus könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Palicz András r. ezredes, 
kapitányságvezető, Barkó József r.szds., őrsparancsnok, Fehér Attila falugazdász, Dr. Giday 
Zsolt igazgatási csoportvezető, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető, Kanton Eszter 
analitikus könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Lakosság részéről megjelent: 2 fő. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszöntöm a soros képviselő-testületi ülésen megjelent 
képviselőket, jegyző asszonyt, meghívott vendégeinket 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 Kelló Róbertet 
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 Kelló Róbert legyen, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
101/2017. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 29-én tartott 
soros, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Runákné Gulácsi Krisztina és 
Kelló Róbert képviselőket megválasztotta. 
 
Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester 
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Határidő: azonnal 
 

Locskai Zoltán polgármester: A napirenddel kapcsolatosan javasolom az előterjesztéseknél 
5.7. alatt beszámoló a vagyoni helyzet alakulásáról szóló előterjesztés felvételét és 
tárgyalását. Egyéb javaslatom nincs.  
  

N a p i r e n d i   j a v a s l a t 
 
1. Polgármesteri tájékoztató 

 
2. Beszámoló a közrend és a közbiztonság helyzetéről 

                  Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
                  Meghívottak: Palicz András r. ezredes, kapitányságvezető 
                   Barkó József r. százados, őrsparancsnok 
        Bodor Attila r. alezredes mb. kirendeltség-vezető 
 

3. Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 
  

4. Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről  
 

5. Előterjesztések 
 5.1. A 2016. évi Belső Ellenőrzési Jelentés 
 5.2. Nagylak Község Partnerségi Szabályzata az elkerülő út megépítése  
 tárgyában 
 5.3. A háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása 
 5.4. Csongrád megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel kötött 
 hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása 
 5.5. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
 jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása 
 5.6. A Településképi Rendeletről, a Településképi Arculati Kézikönyvről szóló 
 tájékoztatásról és az elkészítő kiválasztásáról 
 5.7. Beszámoló a vagyoni helyzet alakulásáról 
 

5. Egyebek 
 

6. Zárt ülés 
            - kérelmek bérleti jogviszony meghosszabbítására 

 
Locskai Zoltán polgármester: Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata, 
észrevétele ezzel kapcsolatban. 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: 
 
102/2017. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 29.-i soros, 
nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
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1. Polgármesteri tájékoztató 

 
2. Beszámoló a közrend és a közbiztonság helyzetéről 

                  Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
                  Meghívottak: Palicz András r. ezredes, kapitányságvezető 
                   Barkó József r. százados, őrsparancsnok 
        Bodor Attila r. alezredes mb. kirendeltség-vezető 
 

3. Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 
  

4. Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről  
 

5. Előterjesztések 
 5.1. A 2016. évi Belső Ellenőrzési Jelentés 
 5.2. Nagylak Község Partnerségi Szabályzata az elkerülő út megépítése  
 tárgyában 
 5.3. A háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása 
 5.4. Csongrád megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel kötött 
 hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása 
 5.5. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
 jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása 
 5.6. A Településképi Rendeletről, a Településképi Arculati Kézikönyvről szóló 
 tájékoztatásról és az elkészítő kiválasztásáról 
 5.7. Beszámoló a vagyoni helyzet alakulásáról 
 

5. Egyebek 
 

6. Zárt ülés 
            - kérelmek bérleti jogviszony meghosszabbítására 

 
 

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.  
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Május 2. megbeszélés a munkaügyi központtal és a téli 
tanfolyamok. Lehet-e tudni, hogy milyen tanfolyamok indulnak? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Nagylak esetében 3 tanfolyam, vehető figyelembe: 
intézménytakarító, kerti munkás, illetve motorfűrész kezelő tanfolyam. Reményeim szerint, 
mindhárom tanfolyamra tudunk majd közfoglalkoztatottakat beiskolázni. Fontosnak tartom a 
képzettség miatt, valamint nem a hidegben kell dolgozniuk, hanem a tanteremben hallgatják 
az előadást. Ez volt a megbeszélés tárgya. 
   
Trembeczky Károly alpolgármester: Május 11. miről szólt a tárgyalás? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Azokról az embertársainkról van szó, akiknek valamilyen 
testrésze csonkolt. Ezeknek tartanak tájékoztatást, s akit érdekel, annak mintát is vesznek.  
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Trembeczky Károly alpolgármester: Május 15. a honvédség tisztjeivel folytatott 
konzultációt kérem, zárt testületi ülésen beszéljünk róla. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Természetesen beszélni fogunk róla.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Május 23. A kivitelezés előtt egyezettünk azzal 
kapcsolatosan, hogy hova és milyen módon fogják elhelyezni az oszlopokat. A Petőfi utca 
vonatkozásában itt az épület előtt volt tervezve a kamera tartóoszlopának elhelyezése. Ezzel 
ellentétben jó néhány méterrel távolabbra került. Az az érzésem, hogy nem kellően veszi a 
vendéglátó egység előterét az esetleges eseményekkel kapcsolatosan, ezért javasolnám az 
eredeti állapotba történő elhelyezését. 
  
Locskai Zoltán polgármester: Értem, hogy mire gondol alpolgármester úr. Azért nem került 
a kamera az épületre, mert a 43-as főút irányába a tujáktól nem látja a területet.  
Mindenképpen kijjebb kellett helyezni, hogy ezt az irányt érzékelje. Viszont én láttam a 
tesztfölvételeket, és teljesen belátja azt a területet, amit alpolgármester úr említ.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A tartóoszlopokat védő kupakokat a fém helyett 
cseréljék műanyagra, mert időt állóbb, így védhető a korrózió ellen. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Jelezni fogom a műszaki ellenőrnek. Tájékoztatom a 
testületet, hogy a munka 80%-ban készen van. A műszaki ellenőr a teljesítés-igazolást 
megadta, az első részlet kifizetése jelenleg folyamatban van.  Egy tartóoszlop elhelyezése 
szükséges még a vasúton túli és Danyi Erzsébet háza közötti szakaszon. Itt adódott egy kis 
probléma, mert szükséges az áramot egy almérővel rákötni. Ennek megvalósításán dolgozik a 
DÉMÁSZ csoportja. A határidő június 30. napja, tehát bőven a határidőn belől vagyunk. 
Egyéb kérdés, hozzászólás van-e? Köszönöm. Nincs, akkor kérem, szavazzunk. Aki egyetért 
a polgármesteri tájékoztatóval, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
103/2017. (V. 29.) 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: Beszámoló a közrend és a közbiztonság helyzetéről 
 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszöntöm Palicz András r. ezredest, kapitányságvezetőt, és 
Barkó József r.szds. őrsparancsnokot, a következő előterjesztés előadóit. Az anyagot 
megkaptuk részükről, kérdezem van-e kiegészíteni valójuk? 
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Palicz András r. ezredes, kapitányságvezető: Köszöntöm polgármester urat, és a képviselő-
testületet. El kell mondanom, hogy a település bűnügyekben nem tartozik a fertőzött 
települések közé. A tavalyi 114 bűncselekmény 36-ra csökkent, ennyit jelent, hogy a forgalom 
áttevődött Csanádpalotára. A közlekedés szempontjából figyelemmel vagyunk a településen 
keresztül haladó kamion forgalomra. Bírságok kiszabásával szorítjuk vissza a megfelelő 
útvonalra az eltévelyedő kamionokat. Az ittas vezetők száma 10% fölé emelkedett, erre 
figyelni kell. Ezért az országos rendőrkapitány elrendelte, hogy a közúti ellenőrzések 
alkalmával szondázni is kell a járművezetőket. A gyorshajtás még mindig a második helyen 
van a statisztikában. Ezért a traffipax minden településen kihelyezésre kerül. Az 
együttműködés jó, bármi probléma adódik, forduljanak hozzánk bizalommal. Köszönöm a 
figyelmet. 
  
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm a kiegészítést, kérem a testület tagjait, 
hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A traffipax kihelyezésével kapcsolatosan nem tartom 
jónak, hogy a rádió bejelenti, hol történik mérés. 
  
Palicz András r. ezredes, kapitányságvezető: Állampolgárbarát rendőrség vagyunk, ez az 
országos rendőr főkapitányság elvárása. Nem a büntetésen van a hangsúly, hanem a 
megelőzésen. 
  
Locskai Zoltán polgármester: Van-e még kérdés? Nincs. Köszöntöm Bodor Attila r. 
alezredest, megbízott kirendeltség vezetőt. Átadom a szót a tájékoztatóval kapcsolatos 
kiegészítések megtétele végett. 
 
Bodor Attila r. alezredest, megbízott kirendeltségvezető: A tavalyi évhez képest a 
határsértők száma jelentősen növekedett. Átadásra került a csanádpalotai határátkelő az 
ország egyik legjelentősebb forgalommal bíró átkelője. Kezdetben Nagylakot is jelentősen 
terhelte az átmenő forgalom a várakozás miatt, de a mai napra ez a helyzet normalizálódott. 
Folyamatosan küzdünk a falun keresztül haladó teherforgalommal. Ennek oka, az idén 
májusig a közútkezelő munkatársai a 43-as főúton dolgoztak, de most már elköltöztek, így 
mérséklődik a forgalom e tekintetben is. Tájékoztatásul mondom, hogy a közterületi órák 
száma jelentősen lecsökkent, de ennél azonban jóval nagyobb rendőri jelenlétet 
tapasztalhatnak a lakosok a környéken. A migrációs nyomás ellen máshonnan is kapunk 
segítséget. Köszönöm a figyelmet. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm a kiegészítést, kérem képviselőtársaimat 
kérdéseiket tegyék meg. Én kérdezném, hogy 1 évvel ezelőtt létszámproblémával küzdöttek, 
történt-e ezen a területen változás? 
 
Bodor Attila r. alezredest, megbízott kirendeltségvezető: Történt létszámfejlesztés a 
határátkelőt biztonságosan tudjuk üzemeltetni.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Hogyan látják vendégeink, népszerű lett a rendészeti-
határrendészeti pálya a fiatalok számára?  
 
Palicz András r. ezredes, kapitányságvezető: A szakközépiskolában történik a rendészeti 
képzés, most azonban határrendészeti képzés is indult. Az öt hónapos képzés után már rendőri 
fizetést kapnak, szerintem most egy picit visszaesett a szakgimnázium népszerűsége.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? Nincs.  
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Gulyás Zsolt r. ezredes megyei rendőrfőkapitány-helyettes: Köszönöm a lehetőséget, azért 
vagyok itt, hogy az Attilát bemutassam, hamarosan meg lesz a kinevezése, és állandósul a 
vezetői státusz. Néhány szóval egészíteném ki a kollegák által elhangzottakat. Közlekedés. 
Szóba került, miért nem rejtve mérünk. Egészen pontosan azért, mert a magyar társadalom 
még nem érett meg erre. Ugyanis azt gondolják a járművezetők, hogy azért mér, hogy pénzt 
gyűjtsön, nem azért van itt, hogy közlekedésbiztonságra ügyeljen. A Véda kapuk létrehozása 
teszi majd lehetővé. 2016 évben az országon átmenő forgalom 50 millió volt. Ebből Csongrád 
megyében 19,5 millió, Nagylaknál 9,3 millió volt. Nincs csökkenés 10% növekedés 
tapasztalható. Kérem, hogy mérjük a közlekedés biztonságát. Szeretném kérni, hogy 
támogassák a munkájában Attilát, mi is ezt tesszük. A létszámhelyzet is kérdés volt, jelenleg a 
nagylaki kirendeltség létszám felett teljesít. Az állománytábla mintegy 30 fővel több. 
Köszönöm a figyelmet. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Míg a képviselő társaim gondolkodnak a kérdéseken 
szeretném elmondani, hogy kirendeltség vezető úr megkeresett, bemutatkozott, megbeszéltük 
a teendőket a jövőre vonatkozólag. A migráns helyzet is szóba került, de arról nem 
beszéltünk, hogy épül-e Nagylakon kerítés, vagy egyáltalán nem? 
 
Gulyás Zsolt r. ezredes megyei rendőrfőkapitány-helyettes: Erre nem tudok válaszolni, azt 
viszont tudom, amennyiben az építkezés megkezdődik, akkor azt őrizni fogjuk. Jelen 
pillanatban erről nincs szó, a román fél mindent meg tesz annak érdekében, hogy a schengeni 
elvárásoknak megfeleljen. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm, képviselőtársaim részéről kérdés van-e? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A határvonal közepénél a kamionsávban olyan méretű 
kátyú van, ami balesetveszélyes. Kérem ezt megjavítani. szavazzunk. 
 
Bodor Attila r. alezredest, megbízott kirendeltségvezető: Tavaly már kértük ennek a 
javítását, ami nem lett túl sikeres, az idén is jelentettük, és kértük a javítást. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás van-e még? Nincs, akkor 
szeretnék szót adni Barkó József r. századosnak, az Apátfalvi Rendőrőrs őrsparancsnokának.   
 
Barkó József r. százados, őrsparancsnok: Szeretettel köszöntök mindenkit. Fölkerestem 
polgármester urat, és megbeszéltük a jövőre vonatkozó terveket. Kapcsolatunk az előző 
évekhez hasonlóan fog működni. A munkámról röviden: A bűncselekmények száma Nagylak 
településen 5 volt. Egy lakatlan ingatlanban történt garázdaság elkövetése, valamint egy testi 
sértés volt. Köszönöm a figyelmet, mivel a kollégák mindent elmondtak előttem, a kérdésekre 
szívesen válaszolok. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Tájékoztatásul mondom, hogy a kamerarendszer kiépítése 
folyamatban van. A kivitelező egy teljes adatállományt át fogja adni a közbiztonságért felelős 
szerveknek. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Több képviselő-testületi ülésen szóba került a Petőfi 
utca forgalma.  Megvitattuk, és az egyeztetést követően a lakó-pihenő tábla kihelyezésre 
került. Ez azonban nem jelentett megnyugtató intézkedést, azóta is állandó témája a testületi 
üléseknek. Kérdésem, hogy mit lehetne tenni. A probléma azokkal a külföldi 
állampolgárokkal van, akik az átkelőhelyet próbálják megközelíteni, sok esetben utánfutót 
vontatva, melyen személygépkocsit szállítanak. Ez a forgalom ebben az utcában 
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koncentrálódik. Az utca viszonylag keskeny, parkolási lehetőség az úttest két oldalán van. 
Milyen táblát lenne célszerű kihelyezni, vagy milyen intézkedést lehetne tenni? Javaslat volt 
behajtani tilos táblára, fekvőrendőrre, zsákutca kialakítására. Utcafórum is volt.   
Palicz András r. ezredes, kapitányságvezető: Pár napon belül kiküldöm Dr. Neparáczki 
Lászlót, hogy mérje föl a lehetőségeket, melyik verzió lehetne a legbiztonságosabb. 
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: A mikrobuszok nagy számban történő áthaladását 
nem értjük mi, itt a településen élők. Nem az autópályán haladnak, hanem a régi határátkelőt 
veszik igénybe. Ezért haladnak át a Petőfi utcán is. Legtöbbször utánfutóval, ami zajt csap. 
Van ennek valami oka? 
 
Bodor Attila r. alezredest, megbízott kirendeltségvezető: Az autópályán történő áthaladást 
is rengetegen választják, de van, aki a gyorsabb átkelés miatt választja ezt a lehetőséget. Őket 
a 7,5 t tábla nem tiltja, ezért ezzel a problémával nem is foglalkoztunk. 
 
Palicz András r. ezredes, kapitányságvezető: Nincs olyan eszköz a kezünkben, amivel 
kitilthatnánk őket. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés van-e még? 
 
Kelló Róbert képviselő: A futballpályánál lévő útburkolati hiba kikerülésével a kanyarban a 
járművek áttérnek a baloldalra, nem látják a kerékpárral közlekedőt, ami balesetveszélyes. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Képviselő úr felvetése nem a vendégeink hatásköre, jelezni 
fogjuk a Közútkezelő Kht.-nek. Van-e egyéb kérdés? Nincs. Két határozati javaslat 
elfogadásáról kell dönteni. Aki egyetért az 1. számú határozati javaslattal, a beszámoló 
elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
104/2017. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Makó 
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Apátfalvai Rendőrőrs 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 
- Makó Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály 
- Apátfalvai Rendőrőrs 
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Locskai Zoltán polgármester: Aki egyetért az 2. számú határozati javaslattal, a beszámoló 
elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
105/2017. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagylak 
Határrendészeti Kirendeltség 2016. évi tájékoztatóját 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 
- Határrendészeti Kirendeltség Nagylak 

 
Locskai Zoltán polgármester: Megköszönöm vendégeinknek, hogy itt voltak, és 
kiegészítésekkel, valamint a kérdésekre adott válaszokkal hatékonyan segítették a testület 
munkáját. 
 
3.sz. n a p i r e n d:  Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről  
 
Locskai Zoltán polgármester: Folytatjuk az ülést. A következő napirend ugyan a Beszámoló 
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról lenne, de javasolom fölcserélni a falugazdász 
tájékoztatójának meghallgatásával, azért is, mert a vendégeinket mindig előbbre szoktuk 
venni, hiszen további feladataik vannak, nem tudnak végig jelen lenni az ülésen. Köszöntöm a 
falugazdászunkat, Fehér Attilát, akit kérdezek, hogy egy éve látja el ezt a feladatot? 
 
Fehér Attila falugazdász: 2016. szeptember 1. óta, de már 2000.-től dolgozom ezen a 
területen. 

  
Locskai Zoltán polgármester: Attila elkészítette a tájékoztatót, ezzel kapcsolatosan kérdés, 
észrevétel van-e? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A gazdák nevében elmondhatom, hogy minden 
segítséget megkapunk Attilától, minden a törvényi előírások figyelembevételével történik. 
Jómagam elismerően tudok nyilatkozni a tevékenységéről. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Hány ember veszi igénybe a szolgáltatást, amit Ön a 
településen nyújt? 
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Fehér Attila falugazdász: Öt településen tevékenykedem, ebből Nagylak a legkisebb 
lakosságszám, és őstermelők szempontjából is. Szerdai napon vagyok a településen 13.00-
16.00 óráig. Területalapú támogatás 15 főt érint, őstermelői igazolvány 40 fő körüli. A 
területalapú támogatás igénylése befejeződött, most a kamarai tagdíj bevallás időszaka 
következik. Az elkövetkezendő időben is segítek bármi területen, tájékoztatásban, 
nyomtatvány kitöltésben stb. A munkavégzéshez minden feltétel adott.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm a tájékoztatást. Van-e még kérdés, észrevétel? 
Nincs, akkor kérem, szavazzunk. Aki egyetért a tájékoztató elfogadásával, az kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
106/2017. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Falugazdász 
tevékenységéről szóló 2016. évi tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja. 
Egyúttal köszönetét fejezi ki a lakosságnak nyújtott eddigi tevékenységért és 
segítésért. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős értesítésre: Nyergesné Kovács Erzsébet 
 
A határozatról értesül: 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Fehér Attila falugazdász 

 
4.sz. n a p i r e n d: Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend a beszámoló a 2016. évi költségvetés 
végrehajtásáról. A 2016-os év érdekes volt, de talán most már sikerült lezárni, amiben 
segítséget kellett kérnünk nem kevés összegért. Kérem Popovics Krisztián pénzügyi 
csoportvezetőt, hogy tájékoztassa a testületet.  
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A kincstár által elfogadásra került a beszámoló. 
Az előterjesztés részletes adatokat tartalmaz, magát a rendelettervezetet is. Igyekeztünk úgy 
elkészíteni, hogy a jogszabályi előírásoknak megfeleljen. Ezt követően a felülvizsgálat és az 
idei év teendői most következnek. Elmondhatom, hogy van olyan önkormányzat, akinek még 
a 2015. évi beszámoló is vissza lett nyitva.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Mi történik az államigazgatásban, rosszul mennek a dolgok? 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A 2013.-ig a TATIGAZD rendszerben történt a 
könyvelés. Ezt a programot az ország 90%-a használta. Ez egy egyszerű használatú rendszer 
volt. 2013.-tól ezt megreformálták, és minden önkormányzat szabadon választhatott könyvelő 
programot. A reformkísérlet nem úgy vált be, ahogy szerették volna. Ezt bizonyítja az is, 
hogy a zárszámadás határ ideje hosszú éveken keresztül április 30. napja volt, kitolódott 
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május 31. napjára, mert nem sikerült megoldani a rendszerbeli problémákat. Jelenleg úgy néz 
ki, hogy az ASP rendszer segít ezeket a problémákat kiküszöbölni. Igazából milyen lesz az 
átállás, nem tudjuk. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Az elhangzottak alapján a 2016-os év rendben van. Ez azt 
vonja maga után, hogy van 2017-es nyitó? 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A tavalyi évi záró, az a 2017. évi nyitó.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Azt elmondhatjuk, hogy a 2017. évet új lappal indítottuk. 
 
Trembeczy Károly alpolgármester: És a házipénztár? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Úgy tudom elkészült, de még nem végleges. A hiány kb. 
429.000 forint. Amennyiben ez az összeg pontossá válik, a következő lépés az lesz, hogy 
hogyan térül meg. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A bankból pénzt veszünk föl, azt a pénztárba 
bevételezzük. Ennek egyensúlyban kell lennie. 2014 óta nem lett bevételezve, a pénztáron 
nem futott keresztül, egyből a szállítónak került kifizetésre. Ezért nem tudom megmondani, 
hogy mennyi lehet a pénztár záró egyenlege a mai napon. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Azt tudom, hogy a pénzügyesek dolgoznak azon, hogy 
találnak még olyan bizonylatot, amivel ezt a hiányt csökkenteni lehet. Amennyiben nem 
találnak, megállapításra kerül a végleges összeg, és a felelősség kérdése. Ki az, aki befizeti ezt 
a hiányt? Lesz olyan, aki ezt befizeti. Szűkebb körben jegyző asszonnyal és a pénzügyesekkel 
ezt már megbeszéltük. Tehát ami hiány, az meg fog térülni. Egyéb kérdés? Jegyző asszony? 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet: A határozati javaslatban elírás történt a 2015. év 2016. évre 
kell javítani. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Kérem a testület tagjait, aki így elfogadja a határozati 
javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
107/2017. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Nagylak Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. 
§-ában kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi maradványának 
felhasználását – ezen határozat 1. mellékletében meghatározottak szerint – 
hagyja jóvá. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott pénzmaradvány 
felhasználás alapján Nagylak Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési 
rendeletének módosítását készítse elő. 
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Felelős:  
 Locskai Zoltán polgármester 
 Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
 
Határidő: azonnal és értelem szerint 
 
Határozatról értesítést kap:  
 Locskai Zoltán polgármester 
 Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
 Kanton Eszter analitikus könyvelő 
   

Nyergesné Kovács Erzsébet: A rendelettervezetről is döntenünk kell. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Aki egyetért az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
végrehajtásról szóló rendelettervezet elfogadásával, kézfeltartással szavazzon. 
 
Szavazásra bocsátást követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és 
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2017. (V. 29.) 
önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásról 
 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 

 
5.sz. n a p i r e n d: Előterjesztések 
 
5.1. A 2016. évi Belső Ellenőrzési Jelentés 

 
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend, előterjesztések. A 5.1. előterjesztés a 
2016. évi Belső Ellenőrzési Jelentés. A pénzügyi bizottság az anyagot megtárgyalta, javasolja 
a testületnek elfogadásra. Minden rendben volt a belső ellenőrzéssel 2016-ban? Kérdezem a 
pénzügyi csoportvezetőt. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A belső ellenőrzés azokat a hibákat tárta föl, 
amelyeket már említettem. Szeptemberre a leltár elkészült, de nem az került feltöltésre a 
rendszerbe. Ezért említettem, hogy ez az idén várat magára, az eszközök területén főleg.  
 
Locskai Zoltán polgármester: A 2016 évi belső ellenőrzés megtörtént, de nem volt 
eredményes. Az akkori ellenőrzésről született jelentés, és a feltárt hiányosságok nem lettek 
javítva. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az ellenőrzésről készült intézkedési terv, de 
maga a könyveléssel foglalkozó ügyintéző nem hajtotta végre a javításokat. Ezután 
következtek a bírságolási időszakok a kincstár részéről. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet: Tavaly a belső ellenőrzés során szembesültem azzal a ténnyel, 
hogy probléma van. A belső ellenőr a jelentésben leírta a problémákat, a pénzügyi 
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csoportvezető elkészítette az intézkedési tervet, határidőket szabva.  Megbeszéltük, hogy 
ennek a végrehajtását figyelemmel kíséri. Úgy tűnt, hogy ez működik. A főkönyvi könyvelő 
el is küldte határidőben a jelentést. Év végén kezdődtek a problémák, amikor megkaptuk az 
első bírságról szóló határozatot. Onnantól ismert a történet a testület előtt. A belső ellenőr 
tavaly júliusban volt kint a településen. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Valószínűleg elfogadjuk a belső ellenőrzési jelentést, mert 
abban hiba nem volt. Kérdés, észrevétel van-e? 
 
Trembeczy Károly alpolgármester: A korábban elhangzottak alapján helyezzük új alapokra 
a település költségvetését, és fogadjuk el a jelentésről szóló határozatot. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Nekem is az a véleményem, hogy legyen ez számunkra egy 
tanulság, és kérjük a polgármestert, a pénzügyest, hogy minden egyes tevékenységét ossza 
meg a testülettel, mert ez fontos. Erre kérem a pénzügyi csoportvezetőt is, hogy mindent 
kísérjen figyelemmel, és jelezze a hiányosságokat. Szavazzunk. Aki egyetért a 2016. évi belső 
ellenőrzési jelentésről szóló előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
108/2017. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A 2016. évi Belső Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés 
elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a belső ellenőrzés 
2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint az éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentést megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
Felelős: értesítésre: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül:  
- Locskai Zoltán polgármester 
- Kanton Eszter analitikus könyvelő 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Makói Kistérség Többcélú Társulása 
- Irattár 

 
 

5.2. Nagylak Község Partnerségi Szabályzata az elkerülő út megépítése tárgyában 
 
Locskai Zoltán polgármester: Az anyag kiadásra került. Az előterjesztés anyaga a szakma 
részéről került kiadásra. Minden benne van, ami fontos a határidők is. A Szociális, Kulturális, 
Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a szolgáltatók közé javasolta bevonni a 
Kenderkötelék Kft.-t és az állatitató állomást is. Úgy gondoltuk, hogy az ő tevékenységükre is 
kihatással lehet az elkerülő út megépítése. Fontos az, hogy lakossági fórumot kell majd 
tartani, a közzétételt követő 9 napon belül. Ez azt jelenti, hogy júniusban erre sor kerül. 
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Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Úgy is terveztük, hogy a júniusi soros testületi ülésre be 
tudjuk hozni már. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A lakossági fórum a júniusi soros testületi ülés előtt lesz 
megtartva. A fórumról jegyzőkönyv készül, rögzítve lesz, hogy ki milyen kérdéseket tett föl 
az elkerülő megépítésével kapcsolatosan. Természetesen a szakma is képviselteti magát, 
egyrészt az ÚTITERV, aki a tervet elkészítette, a NIF Zrt., valamint a kivitelező részéről is 
várunk szakembert. Ott lehet majd föltenni azokat a kérdéseket, amelyeket itt egymás közt 
nem tudunk megoldani. Mindenkit biztassunk arra, hogy ott, és akkor lesz lehetőség, a 
véleményeket elmondani és a kérdéseket föltenni. Erről szól ez a partnerségi szabályzat. 
Kérdés, észrevétel van-e? 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az 1.c) pont úgy fogalmaz, hogy „… székhellyel, 
telephellyel rendelkezik, továbbá a következő szolgáltatók”. A bizottsági ülésen nem voltam 
elég figyelmes, és szerintem a Kenderkötelék Kft. és az állatitató eleve valamelyikkel 
rendelkezik, tehát beletartoznak e joguk révén a szabályzatba, nem szükséges a kiegészítés, 
viszont lehet-e egyéb szolgáltató? 
 
Trembeczy Károly alpolgármester: A Dakk Zrt., mint  szolgáltató. A határőrség. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: T-Home. 
 
Kelló Róbert képviselő kiment. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Van-e még egyéb kérdés, vélemény? Nincs. Kérem a 
testületet, hogy, aki egyetért a partnerségi szabályzat elfogadásával az elhangzott 
kiegészítésekkel, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
109/2017. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: 4451. sz. országos mellékút nagylaki meglévő szakasza és az új keleti elkerülő 
településrendezési eszközeinek módosítása, Partnerségi Egyeztetési Szabályzat 
elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a 314/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltakra - a 4451. sz. országos mellékút 
nagylaki meglévő szakasza és az új keleti elkerülő településrendezési 
eszközeinek módosításához kapcsolódó „Partnerségi Egyeztetési Szabályzatot” 
– a határozat melléklete szerint – elfogadja. 

    
Határidő: azonnal 

  Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
 

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



17 
 

- partnerségi megállapodásban foglalt szolgáltatók 
 
5.3. A háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a háziorvosi megállapodás. Az 
előterjesztés Dr. Bittó Csaba háziorvos kérelmére került a testület elé, mert a tevékenységet 
egyéni vállalkozóként szeretné a továbbiakban végezni. Kérelméhez a szükséges iratokat 
becsatolta. Az előterjesztést a Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és az 
ÁNTSZ javítását figyelembe véve javasolja a testületnek elfogadásra. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A megállapodásban a vállalkozás székhelye az ÁNTSZ 
által nem került javításra, az Apátfalvi cím módosul Makó, Teleki u. 5/B.-re, illetve a hatáskör 
gyakorlójának címe került pontosításra két helyen. 
   
Kelló Róbert visszajött.   
 
Locskai Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel van-e még? Nincs. Két határozati javaslat 
van, az egyikben a korábbi megállapodás megszüntetésre kerül. Kérem, aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
110/2017. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A háziorvosi feladat-ellátási szerződés megszüntetése 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2017. (II.22.) számú 
határozatával jóváhagyott és a 74/2017. (IV. 24.) számú határozatával 
módosított Nagylak község egészére kiterjedő háziorvosi feladatok ellátására 
kötött Megállapodást 2017. május 31. napjával közös megegyezéssel 
megszünteti.  
 
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 
 

Locskai Zoltán polgármester: Kérem, aki a megállapodás megkötésével egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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111/2017. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A háziorvosi feladat-ellátási megállapodás 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Bittó Csaba ev. 
háziorvossal és az LB-Med Egészégügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-vel 
(képviselője: Dr. Aboul-Hosn Hussein) a Nagylak község egészére kiterjedő 
háziorvosi feladatok ellátására 2017. június 1. napjától a határozat melléklete 
szerinti tartalommal Megállapodást köt. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza az polgármestert a Megállapodás aláírására. 
  
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 
 

 
5.4. Csongrád megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel kötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés felmondása 
 
Locskai Zoltán polgármester: Az áprilisi testületi ülésen a jegyző asszonnyal egyeztetve a 
szerződést azonnali hatállyal felmondtuk a szolgáltatóval. A szolgáltatótól a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a megfelelőségi véleményt azonnali 
hatállyal visszavonta, azzal az indokkal, hogy a jogszabályi követelményeknek nem felel 
meg. Az ülést követő 3 nap múlva a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 
kérte, hogy ne azonnali hatállyal kerüljön felmondásra a szerződés, hanem május 31. 
napjával. A szolgáltatás a továbbiakban is zökkenőmentesen fog működni. Kérdés van-e? 
Nincs. Kérem, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
112/2017. (V. 29.) 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 a 75/2017.(IV.24.) 
számú határozatát visszavonja, és úgy határoz, hogy az 50/2014. (VI. 2.) számú 
határozatával jóváhagyott, a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit 
Kft.-vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 2017. 
május 31. napjával közös megegyezéssel megszűnteti azzal, hogy a 
közszolgáltató a hulladékszállítást még 2017. június 30. napjáig ellátja.  
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2017. július 1. napjától a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
alvállalkozójaként a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. végzi 
a hulladékszállítást.  

 
Felelős: Locskai Zotán 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)  
- Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (1300 

Budapest, Pf. 333.)  
 
 
5.5. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása 

 
Locskai Zoltán polgármester: Következő a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása. Bizottsági ülésen már 
néhány gondolatot elmondtam erről, hogy miért is van szükség a szabályozásra. Az 
ingatlanok előtt lévő közterület tisztántartása a mai napra már tarthatatlanná vált. Sem 
anyagilag, sem munkaerő kapacitás szempontjából sem tartható. Nem volt leírva, hogy kinek 
biztosítjuk az ingyenes fűnyírást. Mindkét bizottság megtárgyalta, javasolja elfogadásra a 
testületnek. Nyomatékosítom, hogy az üzemanyag költségünknek már az 1/3 része oda van. A 
gyakorlatban azt tapasztaltuk, hogy heti szinten jelentkeztek olyan emberek, akik jogot 
formáltak arra, hogy kötelező, hogy levágja az önkormányzat a füvet nekik. Kérdés, vélemény 
van-e? Nincs. Aki egyetért a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelettervezet elfogadásával, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
Szavazásra bocsátást követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és 
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2017. (V. 30.) 
önkormányzati rendelete 

 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 18/2015. (X.27.) számú rendelet módosításáról 
 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 

5.6. A Településképi Rendeletről, a Településképi Arculati Kézikönyvről szóló 
tájékoztatásról és az elkészítő kiválasztásáról 
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend a Településképi Rendeletről, a 
Településképi Arculati Kézikönyvről szóló tájékoztatásról és az elkészítő kiválasztásáról 
szóló előterjesztés. Korábban már döntött erről a testület a Siklósi József képviseletében. Ő 
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nem a komplett anyag elkészítését vállalta volna, ezért jobbnak láttuk, hogy más ajánlatokat is 
bekérjünk. Tudjuk azt, hogy 1 millió forint támogatást biztosít a feladat elvégzésére a 
Kormány. A határidő 2017. október 1. A korábban elfogadott Siklósi úr ajánlata mellé két 
ajánlatot tudtunk beszerezni. Az egyik a Konszenzus Pannónia Zrt. részéről, a másik B&B ’99 
Szolgáltató részéről. Az utóbbi ajánlattevőt lehívtuk a településre, és a Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjével, polgármesterével és jómagam részvételével javaslatomra sikerült nettó 
650.000 forintért árajánlatot kapni, ami bruttó 825.000 forint. Így mindkét településen 
megoldódik a feladat elvégzése. Azt is sikerült írásba foglalni, hogy kifizetés a támogatás 
megérkezése után kerüljön átutalásra. Ez egy szegedi cég, itt van a közelben, könnyen 
elérhető. Kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Két határozati javaslat van, az egyikben a korábbi 
határozatot visszavonjuk. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
113/2017. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Településképi Rendeletről, a Településképi Arculati Kézikönyvről és az 
elkészítő kiválasztásáról szóló határozat visszavonása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylak Község 
főépítészi feladatainak ellátásáról szóló 39/2017. (III. 22.) határozatát 
visszavonja.  
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Locskai Zoltán polgármester: Kérem, aki a 2. számú határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
114/2017. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Településképi Rendeletről, a Településképi Arculati Kézikönyvről és az 
elkészítő kiválasztásáról  
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, ill. a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet által kötelező Településképi Arculati 
Kézikönyv elkészítésével az összességében legjobb ajánlatot adó B & B ’99 
Szolgáltató Bt.-t (címe: Szeged, Debreceni u. 16/A.) bízza meg 650.000,-Ft + 
ÁFA összegért.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: értelem szerint 
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A határozatról értesül: 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Siklósi József főépítész 
- Konszenzus Pannónia Zrt. Budapest, Dózsa Gy. út 54. III/6. 
- B & B ’99 Szolgáltató Bt. Szeged, Debreceni u. 16/A. 

 
5.7. Beszámoló a vagyoni helyzet alakulásáról 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend beszámoló a vagyoni helyzet 
alakulásáról szóló előterjesztés, melyet a bizottságok megtárgyaltak, és javasolják a 
testületnek elfogadásra. Átadom a szót a pénzügyi csoportvezetőnek, Popovics Krisztiánnak. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Nincs kiegészítésem. 
 
Trembeczki Károly alpolgármester kiment. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. Kérem, aki a határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
115/2017. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Beszámoló a vagyoni helyzet alakulásáról 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés 
b) pontja alapján elkészített, az önkormányzat vagyoni helyzetéről szóló 
beszámolóját.  
 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 

                 Határidő: azonnal 
 

Határozatról értesítést kap:  
- Locskai Zoltán polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Kanton Eszter analitikus könyvelő 
 

6. Egyebek 
 

Locskai Zoltán polgármester: Az egyebek következnek. Tájékoztatom a testületet, hogy az 
önkormányzati bérlakások esetében, ahol nincs vízóra, almérőket kívánok felszereltetni. 
Ennek előzménye, hogy a Gyár telep 6. számú ingatlanon a szennyvízakna elkészült. 4 db 
almérő felszereltetésével hitelt érdemlően lehetne nyomon követni, hogy ki mennyi vizet 
fogyaszt. Itt lépne be a lakásbérleti szerződés azon pontja, hogy a szennyvizet a lakóknak kell 
fizetni, ami eddig nem volt gyakorlat. 
 
 
Trembeczki Károly alpolgármester visszajött. 
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Locskai Zoltán polgármester: Biztosított az a feltétel, hogy ez egy zárt akna, legyen biztos 
az is, hogy a lakó fizeti a szennyvizet. Kérem a testület támogatását abban, hogy 
fölszereltessük ezt a 4 almérőt, melynek bekerülési költsége 15.000 forint/db.  
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Szavazzuk meg. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Nem kell erről szavaznunk. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Meg szavazhatja a testület. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Kérem, aki a 4 db almérő felszereltetésével egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
116/2017. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Nagylak, Gyár telep 6. számú ingatlanban 4 db ivóvíz és szennyvíz mérésére 
almérő beszereltetése 
 

H a t á r o z a t 
 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 402. 
hrsz.-on nyilvántartott 6933 Nagylak, Gyár telep 6. számú társasház 4 
lakásában az Alföldvíz Zrt. által 4 db almérőt felszereltet, melyre a bekerülési 
költség összegét az egyéb üzemeltetési szolgáltatások terhére biztosítja. 
 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 

                 Határidő: azonnal 
 

Határozatról értesítést kap:  
- Locskai Zoltán polgármester 
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző 
- Kanton Eszter analitikus könyvelő 
 
    

Locskai Zoltán polgármester: Fölvettem a kapcsolatot az M-Color Kft. ügyvezetőjével, aki 
a művelődési ház felújítását végezte. A bejáratnál lévő homlokzati rész, valamint az 
előcsarnokban csempék javítása szükséges. Jövő hétre beszéltünk meg a helyszíni bejárást, 
hogy felmérjük a javítandó feladatokat. 
Hódmezővásárhelyről rendszeresen érkező árus kérte, hogy bővítsük neki a kirakodó teret, 
ami sajnos nem kivitelezhető. A mosdó helyiséget az árusítás idejére biztosítani fogja egy 
közmunkás dolgozó.  
Az előző testületi ülésen felvetődött annak a gondolata, hogy országzászlót biztosítsunk azon 
lakosoknak, akik igénylik. Kérem ebben a testület türelmét. Szeretném már a pénzügyi 
helyzetünket biztonságban tudni, azután erre is sort kerítünk. Kérdezem a testület tagjait, van-
e egyebekben mondandójuk? 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Az orvosi rendelő területe kopár lett, viszont a száraz 
sövények nem kerültek kivételre. 
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Locskai Zoltán polgármester: A munkavezető azt mondta, hogy ki fog hajtani, ezért kapott 
egy kis haladékot a sövény. Azokat a növényeket vettük ki, amelyek elszáradtak és korhadtak 
voltak. Élő növény nem került irtásra. 8 tuja került telepítésre. Alpolgármester úr által említett  
ereszcsatorna tisztítása megtörtént, sőt szétcsúszott, azt is megigazítottuk. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Örömmel vettem tudomásul, hogy a gyereknap alkalmából a 
kicsik labdát kaptak a játszótéren, de sajnos egy nagylaki kislány nem részesülhetett ebben az 
örömben. A Ramón kislánya, aki ott is volt a játszótéren.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Nem a játszótéren történt a labda átadása, hanem házhoz 
vittük. Átgondoltuk a kolléganőkkel és utólag ő is megkapja, valamint a Gyóniné Mihaleczki 
Edit gyermekei is a héten. 
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: MÁV terület a gyárnál rettentően elhanyagolt. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A MÁV szakembereivel tárgyaltunk, abban maradtunk, hogy 
levágjuk a füvet. Ez megtörtént. Ezt követően felszólítottuk őket, hogy vigyék el a füvet. Ők 
visszaírták, hogy nem viszik. Erre írtunk egy árajánlatot, amit elfogadtak, de továbbítani 
kellett egy másik területre is. Ott tartunk, hogy elfogadták, elkészítettük a számlát, és holnap 
küldjük. 30 napon belül megkapjuk a pénzt. Van arra lehetőség, hogy azt a MÁV területet az 
önkormányzat megkaphassa. Az igazgatónak fogok írni egy levelet, hogy igényt tartunk erre a 
földterületre. 
 
Trembeczki Károly alpolgármester: A MÁV terület keleti oldalát eddig is levágtam, 
fölajánlom, hogy most is megteszem. A szénát pár napon belül elszállítom. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszönjük. A MÁV szolgálati lakásokról is szó volt a 
tárgyalás során, lehetőség van jelképes bérleti díj fejében ezekhez a lakásokhoz jutni. A kettős 
problémája miatt gondoltam erre. Ennek kapcsán kíváncsi leszek, hogy a Szociális Bizottság 
mennyire képviseli majd a határozatokban foglaltaknak, mert elhangzott, hogy a bérlők nem 
akarnak festeni. Azért határoztuk meg egyes lakóknak 3 hónapra a bérleti szerződését. 
 
Trembeczki Károly alpolgármester: A Gyár telep 7. lakásoknál az ablakcsere meg fog-e 
valósulni? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Mindenképpen be van tervezve a nyílászáró csere. 
 
Trembeczki Károly alpolgármester: Papp József érdeklődött, hogy a DUNA Aszfalt által 
használt területen annak olyan anyagok, amelyeket hasznosítani tudna, azt a választ kapta, 
hogy az önkormányzaté. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Az önkormányzatnak semmilyen érdekeltsége nincs ott anyag 
terén. 
 
Kelló Róbert képviselő: A kendergyári állomáshoz vezető járda jobb oldalán nem lett 
levágva a fű, és már ráborul a járdára. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm, fölírtam. 
 
Kelló Róbert képviselő: A gyermeknapi kirándulás kapcsán egy helyi lakos sérelmezte, hogy 
olyan kísérők is voltak, akiknek nincsen gyereke. Miért történt ez így? 
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Locskai Zoltán polgármester: Különböző rendezvények vannak a településen, melyeken 
részt lehet venni. Nemrégiben a nyugdíjasok Hajdúszoboszlón voltak kirándulni. Május elején 
került megrendezésre a bogrács parti, melyre mindenkit vártunk egy tál babgulyásra. Most 
szerveztünk egy gyermeknapi kirándulást. Azért fontos, mert nem szülő-gyermek kirándulás 
volt. Kísérőkről és a gyerekekről szólt. A munkatársakról, akik túlóráznak, de nem kapnak 
érte pénzt. Bár dolgoztak, de talán egy kicsit kikapcsolódtak is. 
 
Runákné Gulácsi Krisztina képviselő: Nem is ő velük volt a gond.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Volt olyan közöttük, aki a falu kulturális rendezvényéhez 
járult hozzá a gyerekek felkészítésével, és nem járt érte köszönet. Olyan dolgozó is volt, aki a 
pénzügyi helyzet miatt többletmunkát végez és két hiperaktív gyermeke van, aki a kirándulást 
szervezte, illetve intézte a belépőket és az étkeztetésünket. Ezért a gyermekeire az anyukája 
felügyelt. Volt két ember, aki a facebook oldalon keresztüli hirdetésre azonnal jelentkezett. 
Senki nem jött be hozzám, hogy megkérjen, hogy vigyük el. A pályázat kapcsán 
alpolgármester úr tud erről, beszéltünk arról, hogy gyerek-szülő kirándulás is lesz. Más 
egyebek 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. (16.15 órakor) 
  

k.m.f.t. 
 
 

 Locskai Zoltán Nyergesné Kovács Erzsébet 
 polgármester jegyző 
           
 
 
 Runákné Gulácsi Krisztina Kelló Róbert 
                 jkv. hitelesítő  jkv. hitelesítő  


