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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 22.-én 9.00 órai 
kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében 
megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  

Locskai Zoltán polgármester 
Trembeczky Károly alpolgármester 
Kelló Róbert képviselők. 
 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Kolozsvári Rozália, Runákné Gulácsi Krisztina 
képviselők.   

  
Meghívottak: Dr. Giday Zsolt igazgatási csoportvezető, Popovics Krisztián pénzügyi 
csoportvezető, Kanton Eszter analitikus könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Dr. Giday Zsolt igazgatási csoportvezető, Tóth Józsefné 
szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszöntöm a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelent 
képviselőket, Dr. Giday Zsolt igazgatási csoportvezetőt és a hivatal munkatársát. Ez az első 
alkalom, hogy jegyző asszony nincs velünk, hiszen Csanádpalotán megnyerte az időközi 
polgármester választást, melyhez gratulálunk. A jegyzői állás meghirdetésre került, egyelőre 
még nincs jelentkező. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 3 fő megjelent, az ülés 
határozatképes, azt megnyitom. Kolozsvári Rozália, és Runákné Gulácsi Krisztina képviselők 
jelezték távolmaradásukat szabadságolás és munkavégzés miatt.   
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Trembeczky Károlyt 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 Trembeczky Károly és Kelló Róbert legyen, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
123/2017. (VI. 22.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. június 22-én tartott 
rendkívüli, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Trembeczky Károly és 
Kelló Róbert képviselőket megválasztotta. 
 
Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 

Locskai Zoltán polgármester: A napirenddel kapcsolatosan javasolom a meghívóban 
kiküldöttek szerinti tárgyalást. Rendkívüli ülésen a napirenden nem szokott a testület 
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egyebeket tárgyalni, de ebben a részben szeretnék vázolni a testületnek egy lehetőséget, 
amihez szükséges a képviselők támogatása. Egyéb javaslatom nincs.  
  

N a p i r e n d i   j a v a s l a t 
 
1. Pályázat benyújtása a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
 
2. TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére 

benyújtott pályázat 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
3. Egyebek 
 
 

Locskai Zoltán polgármester: A rendkívüli ülés összehívására azért volt szükség, mert két 
pályázat esetében határidő szabása mellett szükséges döntést hozni. Megkérdezem, hogy van-
e valakinek a napirendekkel kapcsolatos javaslata, észrevétele? Amennyiben nincs kérem, 
hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
124/2017. (VI. 22.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. június 22.-i 
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. Pályázat benyújtása a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
 
2. TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére 

benyújtott pályázat 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
3. Egyebek 
 
 

1.sz. n a p i r e n d: Pályázat benyújtása a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 
 
Locskai Zoltán polgármester: Kiadásra került az előterjesztés. A művelődési ház felújítása 
megtörtént, de nincs hangtechnikai berendezés, amit a kisebb rendezvényeken használni 
tudnánk. A takarékosság jegyében gondoltam ennek a lehetőségnek a kiaknázására. Dávid 
Imre technikus minden rendezvényen jelen van nálunk, de nem tartom szükségesnek például, 
hogy egy március 15.-i ünnepségre is kijöjjön Makóról hangosítani. Természetesen a 
falunapot nélküle nem tudunk megoldani. Jelen pályázat benyújtása esetén, 100.000 forint 
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önerő biztosításával, 900.000 forintos hangtechnika beszerzésére van lehetőség. Ezzel 
kapcsolatosan két árajánlat érkezett, amit szakember állított össze. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Nyertes pályázat esetén a távlati útját szeretném 
figyelemmel kísérni, hol tároljuk, ki felel érte stb. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Természetesen ez fontos. Egy személy kezelheti csak, aki ért 
hozzá, és teljes anyagi felelősséget rábízhatjuk. Az árajánlatokat megkapta a testület, 
mindkettőben részletesen föl van sorolva, milyen eszközök férnek a keretbe. A mikrofonokat 
illetően is több fajta van. Arra kértem a szakembert, hogy a keretösszegbe a legjobbakat húzza 
bele. A keverőerősítő is bőröndben tárolható. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Hol fogjuk tárolni az eszközöket? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Mindenképpen a kultúrházban, zárható helyiségben. A 
helyiség kulcsa az itt bent lesz a hivatalban. 
 
Kelló Róbert képviselő: A művelődési ház egyébként is be lesz kamerázva. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A határozati javaslatban az olcsóbb árajánlat szerepel. 
Amennyiben nincs egyéb észrevétel, kérem, szavazzunk. Aki egyetért a határozati javaslat 
elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
125/2017. (VI. 22.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Pályázat benyújtása a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 
emberi erőforrások minisztere által meghirdetett Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
3. melléklet II. 4. a) pont szerint a „Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra”. 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben az alábbi 
költségvetéssel nyújtsa be: 
 
A pályázat önereje: 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint 
 
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat önerejét 
100.000,-Ft, azaz Egyszázezer Ft-ot a helyi önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 3.) számú önkormányzati rendeletében, a 
egyéb gép, berendezések kiadások terhére biztosítja. 
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 
pályázatban vállalt önerő az önkormányzat számláin rendelkezésre áll. 
  
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: értelemszerűen 
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Határozatról értesítést kap: 
- Magyar Államkincstár Cs.M.-i Igazgatósága, Szeged 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Dr. Giday Zsolt igazgatási csoportvezető 
- Kanton Eszter analitikus könyvelő 

 
2.sz. n a p i r e n d: TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére 
benyújtott pályázat 
 
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítésére benyújtott pályázat, ami nyert, a következő napokban a 
pénz megérkezik a számlánkra. Számomra meglepő volt, hogy az önkormányzat 4 millió 
forintot vállalt kiegészítésként, mert bennem 6 millió forint maradt meg. A polgármesteri 
hivatal egy része önkormányzati lakás, aminek a felújítása szintén beletartozik, ezért 
szükséges a határozat módosítása. Hőszigetelés, nyílászáró csere, kazáncsere, napkollektor 
elhelyezése, ezeket a munkákat tartalmazza a pályázat. Van-e kérdés, kiegészítés? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Szeretném fölhívni az épület stílusának megőrzésére a 
figyelmet a felújítás során. Konkrétan az ablakok cseréjére gondolok, hogy az épület 
arculatához illeszkedjen. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Jogos a felvetés, azt gondolom, erről korábban már 
beszéltünk. Az épület felújításának kezdete szeptember táján történik. Most a papírmunkák 
zajlanak, a közbeszereztetés, stb. Egyéb kérdés van-e még? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Nem szeretném, ha a munkálatok átnyúlnának a 
fagyos időbe, mert az építési szempontból nem lesz tartós. 
 
Tóth Józsefné szociális ügyintéző: Szeretném fölhívni a testület figyelmét arra, hogy a 
kivitelezővel minél hamarabb megtörténjen a kapcsolatfölvétel, mert az épület nincs 
műemlékké nyilvánítva, ezért elképzelhető, hogy a stílus megőrzése végett harcot kell vívni 
az ablakcsere esetében.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Természetesen amint meg lesz a kivitelező, felvesszük a 
kapcsolatot vele, de úgy gondolom, hogy amit mi megrendelünk, azt kell elvégeznie.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Még egy gondolat. A mozgáskorlátozott feljáró hátul 
biztosított, de lehet, hogy elől is az útról célszerű lenne kialakítani, gondolva a 
házasságkötésre, egyéb anyakönyvi eseményekre. 
 
Tóth Józsefné szociális ügyintéző: Az épület építészeti stílusát megőrizve és figyelembe 
véve nem tartom jó ötletnek. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Elfogadom az indokolást. 
 
Kelló Róbert képviselő: Valóban, Makón a kormányhivatalnál is hátul építették meg a 
mozgáskorlátozott feljárót.  
 
Locskai Zoltán polgármester: A felmerült gondolatok akkor jöhetnek szóba, amikor a 
kivitelezővel tárgyalunk az ügyben. Szeretném, ha ezeket a gondolatokat, majd akkor is 
elmondanák a képviselők. Egyéb kérdés, észrevétel van-e még? Nincs. Aki egyetért a 
határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
126/2017. (VI. 22.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére benyújtott 
pályázat módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 
Kormánya által közzétett TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése című felhívásra 32.173.988,-Ft támogatási összegre jogosult. A 
pályázatban nem finanszírozott költségekhez szükséges 6.391.248,-Ft-ot, azaz 
Hatmillió-háromszázkilencvenegyezer-kettőszáznegyvennyolc forintot a 2017. 
évi költségvetésében a fejlesztési kiadások terhére biztosítja.  
  
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Magyar Államkincstár Cs.M.-i Igazgatósága, Szeged 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Dr. Giday Zsolt igazgatási csoportvezető  
- Kanton Eszter analitikus könyvelő 

 
3. sz.n a p i r e n d: Egyebek 

 
Locskai Zoltán polgármester: Mint ahogy említettem a rendkívüli ülés elején, nem szokott a 
testület egyebeket tárgyalni. A Máltai Szeretetszolgálat lehetőséget biztosít arra, hogy 
gyerekeink 1 hetes táborban vegyenek részt. Kézműves táborról van szó, amihez biztosított a 
szakértői gárda. A tábor bejárós, minden nap kapnak ebédet, valamint az 5. napon elviszik 
őket kirándulni egy olyan helyre, ahol értékekkel ismerkedhetnek a résztvevők. Korábban már 
jártak Ópusztaszeren. A bekerülési költség 8.000 forint/fő. Azért hoztam ezt a testület elé, 
mert én úgy gondolom, hogy 3 gyermek táboroztatását az önkormányzat fedezni tudná. 
Meghirdetjük, és a jelentkező közül a bizottság kiválogatja, ki az, akit elküld erre a 
foglalkozásra. Amennyiben a képviselők támogatják, nem kell róla szavazni – viszont a 
pénzügyesekkel egyeztetve -, úgy tudjuk kivitelezni, hogy a jelentkezők, a szociális 
bizottsághoz kérelmet nyújtanak be és így tudja támogatni az önkormányzat az érdeklődőket a 
8.000 forint bekerülési költség összegével. Kérdés, észrevétel, javaslat?    
 
Trembeczki Károly alpolgármester: Jó ötletnek tartom. 
 
Kelló Róbert képviselő: Hogyan döntünk abban az esetben, ha jelentkeznek hatan, vagy 
többen, hogy ki legyen az a 3 fő?   
 
Locskai Zoltán polgármester: A szociális bizottság mérlegelése alapján. Én nem szeretnék 
ebben dönteni. 
 
Kelló Róbert képviselő: Nem lenne jobb, ha kisorsolnánk? 
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Locskai Zoltán polgármester: A jövő héten ki fogok küldeni egy hírlevelet, amiben más 
egyéb információ mellett ez is benne lesz. Lehet, hogy nem is jelentkeznek, csak hárman. 
Hiszen ezt nem lehet tudni. Azt, hogy milyen módszerrel dönt a bizottság, az mindegy, csak 
szülessen döntés. 
 
Trembeczki Károly alpolgármester: Napi 8.000 forint, vagy az 5 napra? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Az öt napra 8.000 forint.  
 
Trembeczki Károly alpolgármester: Aki jelentkezik, mindenkit támogassunk.  
 
Locskai Zoltán polgármester: A takarékosságot tartjuk szem előtt, nem mehetünk el ebbe az 
irányba. Hétfőre egyébként is kérek egy kimutatást a pénzügyes kollegától, hogy mennyi pénz 
állt a szociális bizottság rendelkezésre, abból mennyit költött. Azért hoztam be a mai napon 
ezt a kérdést, mert a mai napon kell leadnom a létszámot. 
 
Trembeczki Károly alpolgármester: Azt tudjuk, hogy mennyi az általános iskolás és 
középiskolás gyermek. Ebből meg tudjuk állapítani a korcsoport létszámát is. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Már is mondom. A táborban 6-12 évesek vehetnek részt. 
Változatlanul a 3 fő táboroztatását szorgalmazom. Szavazzunk. Aki a 3 fő táboroztatásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
127/2017. (VI. 22.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Máltai Szeretetszolgálat által meghirdetett táborozáson részt vevők létszámának 
elfogadása 

H a t á r o z a t 
 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Máltai Szeretetszolgálat által szervezett alkotó tábor - 2017. július 17. napjától 
2017. július 21. napjáig tartó 5 napos turnusra - jelentkezés alapján 3 fő (6-12 
éves) gyermek táboroztatását támogatja, melyről rendkívüli települési 
támogatásra benyújtott kérelem alapján a Szociális, Kulturális, Ügyrendi 
Bizottság dönt.  
 

Locskai Zoltán polgármester: A napirendeket megtárgyaltuk, megköszönöm az igazgatási 
csoportvezetőnek, a testületnek, a hivatal munkatársának a munkát. A rendkívüli, nyílt 
testületi ülést bezárom. 9.30 órakor. 
  

k.m.f.t. 
 
 

 Locskai Zoltán Dr. Giday Zsolt 
 polgármester igazgatási csoportvezető 
           
 
 
 Trembeczky Károly Kelló Róbert 
                 jkv. hitelesítő  jkv. hitelesítő  


