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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 26-án 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 képviselők 

 
Igazoltan távol: Gulácsi Krisztina képviselő 

  
Meghívottak: Dr. Giday Zsolt igazgatási csoportvezető, Palánkiné Sebők Zsuzsanna 
könyvtárigazgató, Lakatos-Tóth Andor Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási 
hivatalvezető helyettes, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető, Kanton Eszter analitikus 
könyvelő, Kovácsné Jani Gyöngyi könyvtáros, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Dr. Giday Zsolt igazgatási csoportvezető, Lakatos-Tóth 
Andor Makó Járási Hivatalvezető helyettes, 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, meghívott vendégeinket és a hivatal munkatársait. Megállapítom, hogy az 5 fő 
képviselő közül 4 fő megjelent, - Gulácsi Krisztina Ágnes bejelentette, hogy szabadságát tölti 
- az ülés határozatképes, azt megnyitom. 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 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
127/2017. (VI. 26.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 

H a t á r o z a t 
 

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

Locskai Zoltán polgármester: Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata, 
észrevétele ezzel kapcsolatban. Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a napirenddel egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
  

N a p i r e n d i   j a v a s l a t 
 
1. Polgármesteri tájékoztató 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
2. Tájékoztató a Kenderkötelék Kft. tevékenységéről 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
3. Tájékoztató a helyi Posta tevékenységéről 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
4. Előterjesztések 
4.1. A Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulásból 

történő kiválás 
4.2. Nagylak Község Önkormányzatának a Csanádpalota Térségi Szociális 

és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásból való kilépés  
4.3. A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár a Könyvtárellátási 

Szolgáltatási Rendszer (KSZR) által nyújtott 2016. évi szolgáltatásáról 
szóló szakmai tájékoztató 

4.4. Beszámoló a Délkelet-Alföldi Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (DAREH) 2016. évi 
tevékenységéről 

4.5. Gépjármű üzemeltetési szabályzat módosítása 
 
5. Egyebek 
 
6. Zárt ülés 
- Önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérmegújítás, hosszabbításra 
benyújtott kérelmek 
- Lakáskérelmek 
 

Locskai Zoltán polgármester: Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata, 
észrevétele ezzel kapcsolatban. Egyéb kiegészítés van-e? Amennyiben nincs észrevétel, 
kérem, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
128/2017. (VI. 26.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. június 26.-i soros, 
nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
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1. Polgármesteri tájékoztató 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
2. Tájékoztató a Kenderkötelék Kft. tevékenységéről 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
3. Tájékoztató a helyi Posta tevékenységéről 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
4. Előterjesztések 
4.1. A Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulásból 

történő kiválás 
4.2. Nagylak Község Önkormányzatának a Csanádpalota Térségi Szociális 

és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásból való kilépés  
4.3. A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár a Könyvtárellátási 

Szolgáltatási Rendszer (KSZR) által nyújtott 2016. évi szolgáltatásáról 
szóló szakmai tájékoztató 

4.4. Beszámoló a Délkelet-Alföldi Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (DAREH) 2016. évi 
tevékenységéről 

4.5. Gépjármű üzemeltetési szabályzat módosítása 
 
5. Egyebek 
 
6. Zárt ülés 
- Önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérmegújítás, hosszabbításra 
benyújtott kérelmek 
- Lakáskérelmek 
 
 

1.sz. n a p i r e n d: Polgármesteri tájékoztató 
 
Locskai Zoltán polgármester: Tájékoztatlak benneteket, hogy Nyergesné Kovács Erzsébet a 
Csanádpalotán kitűzött időközi polgármesteri választást megnyerte, gratulálunk neki. 
Ideiglenesen Dr. Giday Zsolt igazgatási csoportvezető látja el a jegyzői teendőket. A jegyzői 
állás hirdetve van, a határidő július 3. napja. Tudomásom szerint a mai napon a pályázó a 
pályázati anyagát benyújtotta. Egyelőre több pályázóról nincs tudomásom. A tájékoztatást 
követően kérem a képviselőket, hogy a szokásos módszert követve tegyék meg 
észrevételeiket.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Megállapítom, hogy nincs kérdés, észrevétel. Akkor kérem, 
szavazzunk. Aki egyetért a polgármesteri tájékoztatóval, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
129/2017. (VI. 26.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató elfogadása 
 
 

H a t á r o z a t 
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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: Tájékoztató a Kenderkötelék Kft. tevékenységéről 
 
 
Locskai Zoltán polgármester: A képviselő és jómagam sem kaptam a felkérésre anyagot. A 
kft. egyik vezetője fölhívott telefonon, és meghívott a céghez, ahova el is mentem. 
Beszélgettünk a cég jövőjéről, jelenlegi helyzetéről és arról is, hogy a település mit várhat 
ettől a tevékenységtől. Nem kaptam bíztató szavakat, úgy tűnik, hogy stagnál a helyzet, 
maradék anyaggal végzik a tevékenységet. Gondok vannak a kendertelepítéssel, állami 
finanszírozásra várnak. Ügyvezető asszony kérte a közreműködésemet, abban, hogy 
országgyűlési képviselő úrral hozzak össze egy találkozót. Megígértem, hogy megkeresem a 
kapcsolatkialakítás módját. Ennek esetleg lehet egy hozadéka az, hogy több ember 
helyezkedhessen el ebben az üzemben. De hangsúlyozom, hogy semmilyen biztatást nem 
kaptam. A személyes találkozó alkalmával is invitáltam, hogy jöjjön el az ülésre, és 
beszélgessen a testülettel, valamint kértem az írásos anyag elkészítésére, de erre nem került 
sor. Ennyiben tudom tájékoztatni a testületet. Kérdezem az igazgatási csoportvezető urat, mit 
fogadjon el a testület? Azt, amit én elmondtam? 
 
Dr. Giday Zsolt igazgatási csoportvezető: Igen. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Aki egyetért a szóbeli tájékoztató elfogadásával, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
130/2017. (VI. 26.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Tájékoztató a Kenderkötelék Kft. tevékenységéről 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Locskai Zoltán 
polgármester és a Kenderkötelék Kft. ügyvezetője között zajlott szóbeli 
beszélgetés tájékoztatóját tudomásul vette. 
 
Felelős közlésre: Locskai Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Dr. Giday Zsolt igazgatási csoportvezető 

 
3.sz. n a p i r e n d:   Tájékoztató a helyi Posta tevékenységéről 
 
Locskai Zoltán polgármester: A megkeresést elküldtük, de egy levelet kaptunk azzal 
kapcsolatosan, hogy nem kívánnak tájékoztatást nyújtani a tevékenységükkel kapcsolatosan. 
A megküldött levelet olvashatták a képviselők. Kérdésünk lett volna, amennyiben 
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megtisztelik jelenlétükkel a testületünket. Például, hogy milyen szándékaik vannak a nyitva 
tartással kapcsolatosan, egyáltalán a posta működtetésével kapcsolatosa az alacsony 
lélekszám miatt. Annyit tudunk tenni, hogy a testület kérdésit írásban továbbítjuk a vezetőség 
felé.  Kérdés, észrevétel van-e? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Megállapítom, hogy nincs, akkor kérem, szavazzunk. Aki 
posta vezetősége által megküldött levél elfogadásával egyetért, az kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
131/2017. (VI. 26.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Tájékoztató a Posta tevékenységéről 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyar Posta Zrt. 
részéről megküldött visszajelzést tudomásul veszi és elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős értesítésre: Dr. Giday Zsolt igazgatási csoportvezető 
 
A levél a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

4.sz. n a p i r e n d: Előterjesztések 
 
4.1. A Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulásból történő kiválás 
 
Locskai Zoltán polgármester: Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszöntsem 
Lakatos-Tóth Andor urat a járási hivatal helyettes vezetőjét. Azért van jelen az ülésünkön, ha 
bárkinek van kérdése a járási hivatallal kapcsolatosan, szívesen reagál a kérdésekre, 
véleményekre. 
 
Lakatos-Tóth Andor járási hivatalvezető helyettes: Köszöntöm a testületet. A Makói Járási 
Hivatal a Kormányhivatal kirendeltségeként működik, négy osztálya van, kormányablaki 
osztály, a hatósági osztály és gyámhivatali osztály, foglalkoztatási osztály és a fölhivatali 
osztály. A hatósági osztály és gyámhivatali osztályhoz tartoznak a szociális ügyek, az 
ügysegéd minden pénteken 2 órában tart ügyfélfogadást. Távlatokban azt szeretnénk, hogy ez 
a feladat kis kormányablakként működjön, hogy az ügyfeleknek ne kelljen bemenni Makóra. 
Egyelőre kérelmek átvétele, lakcímkártya igénylése és kihozatala működik. Az ügysegéd 
számára minden infrastruktúra adott a feladat ellátásához. A kormányablakhoz tartozó 1000-
2000 ügykör intézésének lehetőségét is próbálnánk megoldani. Abban szeretném a 
segítségüket kérni, hogy megfelel-e az itteni lakosoknak az ügysegéd ügyfélfogadási ideje. 
Folyamatosan várom a visszajelzést az ügytípusok igénye terén és az intézés módjával 
kapcsolatosan. Ennyit szerettem volna, köszönöm. Változás az állategészségügy átkerült 
Hódmezővásárhelyre, mint a népegészségügy is.  
 
 
Locskai Zoltán polgármester: Egy-két oldalas kivonatot szeretnék kérni az ügytípusokra és 
az ügyintézésre vonatkozólag. 
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Lakatos-Tóth Andor járási hivatalvezető helyettes: Mindenféleképpen egy kis mozgó 
kormányablak lenne a megoldás az ügyintézés terén az elaprózódott települések miatt. Ezt 
még nem tudjuk biztosítani, de 2020-ra ez lenne a terv. 
 
Trembeczy Károly alpolgármester: A hallottak alapján a gépjárművekhez kapcsolódó 
ügyintézés folyamatát be lehet-e vonni az említett ügyintézésbe, ne kelljen Makóra beutazni 
és sorban állni?  
 
Lakatos-Tóth Andor járási hivatalvezető helyettes: Igyekszünk megoldani a problémát, az 
ön által felvetett kérdés jogos igény. Az egyik fő feladata ez a kormányablak osztálynak. 
Helyben történő konkrét ügyintézés időpontját nem tudom megmondani. Egyelőre a kis 
mikrobusz kormányablak lehet a megoldás. Fontos feladat, hogy a gépjárművekkel 
kapcsolatos ügyintézés, milyen módon kerülhetne ki a településekre. 
 
Tóth Józsefné szociális ügyintéző: A jelenlegi tapasztalat alapján megállapítható, hogy az 
ügysegéd inkább kormányablakban intézendő kérelmek átvételéről gondoskodik. A 
gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés terén a változás óta egyre kevesebben keresik fel 
hivatalunkat, elfogadták az ügyfelek, hogy ez kifejezetten az okmányirodában intézendő. 
 
Trembeczy Károly alpolgármester: Szeretném, hogy a lakosság tájékoztatása folyamatos 
lenne, a hírlevélben megjelenne a járási hivatal ügyfélfogadási ideje, az ügycsoportok típusa. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Erre irányult hivatalvezető úr fele a kérésem, a tömörített 
anyag megkérése által, mert hírlevélben is ki tud menni, valamint a honlapra is fölkerül. 
 
Lakatos-Tóth Andor járási hivatalvezető helyettes: Két kivonatot tudunk megküldeni, 
hogy az ügysegéd milyen feladatokat tud ellátni pénteken, másrészt a járási hivatal 4 
osztályán intézhető ügytípusok körét. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Van-e egyéb kérdés, észrevétel? Köszönöm a részvételt 
szeretettel várjuk máskor is. Az előterjesztések következnek. A Csanád Mikro-térségi 
Területfejlesztési Önkormányzati Társulásból történő kiválásról szóló előterjesztést a 
pénzügyi bizottság megtárgyalta, egyhangúlag javasolja a testületnek elfogadásra. A társulás 
jelenleg már nem tölti be a korábbi szerepét. Nincs pályázat, nincs fejlesztés, csak tagdíj van. 
A társulást 6 hónappal előtte határozat formájában értesíteni kell a szándékról, de ez nem 
jelenti azt, hogy az év második felében úgy dönt a testület, hogy nem szándékozik kiválni, 
nem teheti meg. Kérdés, észrevétel van-e? 
 
Trembeczy Károly alpolgármester: Menyi jelenleg a tagdíj? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Tóth Józsefné munkatársam tud-e erről valamit? 
 
Tóth Józsefné szociális ügyintéző: Nem. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Nem küldtek tájékoztatást. 
 
Trembeczy Károly alpolgármester: Amennyiben a befizetés mellett nincs teljesítés, valóban 
nincs értelme a tagságot továbbra is fönntartani. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ezért lépett ki korábban Magyarcsanád. A 
tagdíjat fizette a térség, de ezért nem kaptunk semmit. Év végén küldték a tagdíjbefizetés 
összegét.  
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Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel? Kérem a testület tagjait, aki  a 
kilépéssel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
132/2017. (VI. 26.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulásból történő kiválás 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati 
Társulásból (6913 Csanádpalota, Kelemen L. tér 10.) 2017. december 31. 
napjával kiválik. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére 
 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
Határidő értesítésre: 2017. június 26. 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
1. Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás elnöke 

(6913 Csanádpalota, Kelemen tér 10., pmhiv@csanadpalota.hu) 
2. Locskai Zoltán polgármester 
3. Dr. Giday Zsolt igazgatási csoportvezető 

 
 

4.2. Nagylak Község Önkormányzatának a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti 
Önkormányzati Társulásból való kilépés  
 
Locskai Zoltán polgármester: Az anyag kiadásra került. A társulás képtelen ellátni a 
feladatát olyan értelemben, hogy az önkormányzatok fele nem tud, vagy nem akar pénzügyi 
adatokkal elszámolni. A 2015-16 év a mai napig nincs lezárva, de a 2017 évről sem tudunk 
semmit. Olyan információt kaptam, hogy előreláthatólag a 2017 évre 3,5 millió önerőt kell 
betenni a társulásba, ahhoz, hogy tudjon működni. Múlthéten volt társulási ülés, ahol jeleztem 
polgármester asszony felé a kilépési szándékot. Jelzés értékűnek szántam az adatszolgáltatás 
végett. Jövő hétre ígérte polgármester asszony, hogy a 2015-16 évre vonatkozólag elkészül az 
elszámolás.  
 
Trembeczy Károly alpolgármester: Már korábban is, mikor a testület elé került a társulással 
kapcsolatos anyag, aggályomat fejeztem ki a működéssel kapcsolatban, ami most igazolódni 
látszik. A szociális bizottság teljesen alkalmas a helyi rászorulók föltérképezésére. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Két dolog szükséges, feltételeket tudjuk-e biztosítani, és 
mennyire költséges. A finanszírozás nem fogja fedezni a feladatellátást, mindenképpen kell 
önerő. Azt fogjuk vizsgálni, hogy le tudjuk szorítani a költséget, vagy sem.  
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a gyermekjóléti 
társulásban nem voltunk benne, itt Magyarcsanádhoz tartozunk. A házi segítségnyújtás és 
szociális étkeztetés tartozik a társulás feladatába. 
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Locskai Zoltán polgármester: Az én olvasatomban ez a határozati kivonat arról kell, hogy 
szóljon, hogy Csanádpalota döbbenjen rá, hogy ez így nem jó. Utána pedig eldöntjük, hogy 
kilépünk, vagy maradunk. Van-e még egyéb kérdés, vélemény? Nincs. Kérem a testületet, 
hogy, aki egyetért a kilépéssel, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
133/2017. (VI. 26.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Nagylak Község Önkormányzatának a Csanádpalota Térségi Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásból való kilépés  

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásból 
2017. december 31. napjával kiválik. 

 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester  
Határidő közlésre: 2017. június 30. 
 
A határozatról értesítést kapnak:  
- Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 
- Irattár 

        
 
4.3. A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltatási 
Rendszer (KSZR) által nyújtott 2016. évi szolgáltatásáról szóló szakmai tájékoztató 
  
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a A Somogyi Károly Városi és 
Megyei Könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer (KSZR) által nyújtott 2016. évi 
szolgáltatásáról szóló szakmai tájékoztató. Tájékoztatom a testület tagjait, hogy a Somogyi 
könyvtár munkatársa jelezte, hogy igazgató asszony megkezdte szabadságolását, ezért nem 
tud jelen lenni. A helyi könyvtárost személyesen hívtam meg az ülésre, de elzárkózott ettől. 
Nincs kiegészíteni valóm, mert az anyag mindent tartalmaz, ami a helyi könyvtárra 
vonatkozik. A szociális bizottság megtárgyalta és javasolja a testületnek elfogadásra. Kérdés, 
észrevétel van-e? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Nincs. Kérem, aki a beszámolóval egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
134/2017. (VI. 26.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltatási 
Rendszer (KSZR) által nyújtott 2016. évi szolgáltatásáról szóló szakmai tájékoztató 
  

H a t á r o z a t 
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Somogyi Károly 
Városi és Megyei Könyvtár szolgáltatásáról szóló 2016. évi szakmai 
tájékoztatóját megtárgyalta és elfogadja.  
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Határidő: azonnal 
Felelős értesítésre: Dr. Giday Zsolt igazgatási csoportvezető 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Dr. Giday Zsolt igazgatási csoportvezető 
- Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 6720 Szeged, Dóm tér 1-4.  
- Irattár 

 
 
4.4. Beszámoló a Délkelet-alföldi Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás (DAREH) 2016. évi tevékenységéről 
 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés beszámoló a Délkelet-alföldi 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (DAREH) 2016. 
évi tevékenységéről. A bizottságok az anyagot megtárgyalták, és egyhangúlag javasolják a 
testületnek elfogadásra. 2017 évben is már több esetben ülésezett a társulás Orosházán, vagy 
Békéscsabán. Ígéret van arra, hogy rövidesen itt lesznek a szelektív gyűjtőedények. 
Amennyiben beindul a gyűjtés a gyűjtőszigeteket megszüntetem. Költséghatékony lesz. Az 
1100 l edények díja évi szinten 280 e forint volt, ami nem lesz. A szelektív gyűjtés sem 
megfelelően történt a lakosság részéről, mert a kommunális hulladékként ürítik, az 6700,- Ft 
/db. A májusi ülésen megszüntettük a szerződést, de szeptemberig a Csongrád Megyei 
Településtisztasági Nonprofit Kft. végzi az elszállítást, szeptembertő,l akivel a DAREH 
szerződést köt. Kérdés 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: 
 
135/2017. (VI. 26.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Beszámoló a Délkelet-alföldi Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás (DAREH) 2016. évi tevékenységéről 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Délkelet-alföldi 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt elfogadja. 

 
 
4.5. Gépjármű üzemeltetési szabályzat módosítása 

 
 

Locskai Zoltán polgármester: Következő a Gépjármű üzemeltetési szabályzat módosítása. 
Összefoglalva elmondanám, hogy az időközi polgármester választás óta sok mindenre fény 
derült, főleg a pénzügyi helyzetünkkel kapcsolatban. Gondolok a bírságokra, a könyvelés 
helyrehozatalának összegére, a kincstár 2015. évi felülvizsgálata következtében 
visszafizetendő 5,5 millió bírság megfizetésére, amit a meglévő pénzből át kell utalni. Ennek 
viszont kamat vonzata is van, amit még nem tudunk, hogy mennyi lesz. Közel 8 milli forint a 
fizetési kötelezettségünk. Ez motivált abban, hogy a költségtakarékosság jegyében több 
területen változásokat kell eszközölni. Gondolok a Gyár telepnél beütemezett nyílászáró 
csere. A kisbusz sofőri bére 750 e forint. Ezen a területen is csökkenteni kell a költségeket. 
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800,- Ft-os órabérben dolgozik a gépkocsivezető. Ez csökkenthető azzal, hogy  
közfoglalkoztatott látja el a feladatot. Így a munkabérét az állam fizeti, nem az önkormányzat. 
Ez által egyéb szállítást is biztosítani tudnánk, gondolok itt felnőtt és gyerekcsoportok 
szállítására. A javaslat arra irányul, hogy a megbízási szerződést szüntessük meg és 
közmunkaprogramba illesszük be, és ennek keretében lássuk el a feladatot.  Kérem, mondja el 
a véleményét a testület. 
 
Trembeczy Károly alpolgármester: Mivel többször bejárok a hivatalba, a témáról tudok, 
melyet polgármester úr is megerősít. Otthoni munkavégzésem közben elgondolkodtam, 
milyen döntést hozzunk, számomra nem barátságos a javaslat. Az adott jelölt személye nem 
elfogadható. Személyes beszélgetésünk során is jeleztem aggályaimat a jelölt italozó 
magatartása miatt. Mára már az ismert számomra, hogy korábban bevonták e miatt a 
jogosítványát. Ezért én, mint megválasztott felelős, helyi képviselő nem hozhatok olyan 
döntést, amely a közösség nemtetszését váltja ki. Én nem akarom Tóth Józsefet. Bárki más 
lehet a közfoglalkoztatottak közül, akinek az életútja elfogadható múlttal bír gépjárművezetés 
terén. Igazán sajnálom, hogy szembe megyek polgármester úrral, de van egyfajta 
felelősségérzetem a választóimmal szemben. Nem ilyen szavakkal, de én ezt már a korábbi 
beszélgetésünk során már elmondtam. Én nemmel fogok szavazni. 

 
Locskai Zoltán polgármester: Más egyéb hozzászólás van-e? 
 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Nagymértékben támogatom képviselőtársam döntését, és még 
hozzá szeretném tenni, hogy ha valakire rábízunk egy 10 milliós buszt és a gyerekeinket, azt 
nem közmunkás fizetésért kell tenni. Ez egy felelősségteljes munka, azt gondolom, hogy a 
személlyel szemben sem korrekt. A költségtakarítással egyetértek, sok egyéb területen is 
lehetne spórolni, de nem minden áron, mert ez a feladat nem az. Hogy ki mellé ültetjük be a 
gyerekeinket, az nagyon nem mindegy. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Értem, amit alpolgármester úr mond. Képviselő asszonnyal 
azért nem tudok egyetérteni, mert egy sofőrnek a felelőssége nem attól függ, hogy 
közmunkás, vagy sem. 
 
Kelló Róbert képviselő: Tóth József közmunkáson kívül nincs más személy, aki rendelkezi 
B kategóriás jogosítvánnyal? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Jelen pillanatban a közmunkások között nincs. Az ügyet 
tovább fogjuk vinni, mert az egész felvetés a költségtakarékosság miatt került előtérbe. Ha 
sikerül egy olyan embert találni, aki emberileg és minden tekintetben megfelelően tudja 
ellátni a feladatot, természetesen közmunkás bérért, az számításba jöhet. 
 
Kelló Róbert képviselő: Kálmán József nem dolgozik már közmunkában?  
 
Trembeczy Károly alpolgármester: Javaslatként mondanám, hogy akit ebbe be lehet majd 
vonni, éves szinten kapjon a munkájáért elismerésként egy kis jutalmat. Magasabb 
kvalifikáltságú egyénre van szükség, gyerekszeretet, türelem. Ezt szeretném kihangsúlyozni 
ismételten. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel. Megállapítom, hogy nincs. 
Szavazzunk. Aki egyetért a szabályzat módosításával, kézfeltartással szavazzon. 
 
Szavazásra bocsátást követően a képviselő-testület 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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136/2017. (VI. 26.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Gépjármű üzemeltetési szabályzat módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gépjármű üzemeltetési 
szabályzat módosítását elutasította. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 

5. Egyebek 
 

Locskai Zoltán polgármester: Az egyebek következnek. Átadom a képviselőknek a szót. 
 
Trembeczki Károly alpolgármester: Szeretném kérni, hogy az állati fogadó és a Balatán 
tanya közötti szakaszon, a kanyarban, baleset megelőzés céljából 30-50 m hosszban a belső 
oldalt szélesebben kaszáljuk meg, hogy a szembejövő forgalmat jobban lehessen látni. A 
temetőben keletkező zöldhulladék tárolásával kapcsolatosan javasolom komposztsziget 
létrehozását. A Petőfi utca közlekedésével kapcsolatosan fejezem ki a fölháborodásomat. Az 
utca már lassan a járművek nemzetközi főútvonala lesz. Arról már volt szó, hogy 12,5 t táblát 
leszereltetjük. A lakóövezet táblát figyelmen kívül hagyják az utcában közlekedő sofőrök. 
Beszéltünk már fekvőrendőrről, sebességkorlátozásról, behajtani tilos tábláról, de egyébként 
nem történt semmi. Történjen már végre valami.  
 
Kolozsvári Rozália képviselő: A rendőrség beszámolójának tárgyalásakor szóba került ez a 
kérdés, amire Dr. Palicz András r. ezredes, kapitányságvezető ígéretet tett, hogy Neparáczky 
urat kiküldi szemlére. Ez megtörtént? 
 
Locskai Zoltán polgármester: A Neparáczky úr a Magyar Közútkezelő Nonprofit Kft. 
szakemberével együtt fog kijönni szemlézni. Kapitány úr megfeledkezett a találkozó 
megszervezéséről, de említettem neki. A múlt héten kaptam egy telefont, hogy egyeztetnek és 
jönnek.  
 
Trembeczki Károly alpolgármester: Az útszakasz a helységnév táblától az 
útkereszteződésig az önkormányzat tulajdona. Ezért nem gondolnám azt, hogy a táblák 
kihelyezéséről és fajtájáról az említett országos két szervezet képviselőjének kell dönteni, 
hogy parkoló, sétáló utca, zsákutca, vagy akármi más legyen. Ez a mi hatáskörünk. Amit ők 
mondanak, az csak egy útmutató, segédlet lehet, de nem több. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A jelenlegi tábla nem tiltja meg, hogy bejöjjenek. A 
szakemberek javaslattétel céljából jönnek ki. A legnagyobb probléma, mi sem tudjuk, hogy 
mit akarunk. Sor került egy utcafórumra is, ahol nem született egyöntetű döntés. 
 
Kelló Róbert képviselő: Én tudok egy javaslatot, a tranzitforgalmat meg kell szüntetni. 
Tiltsuk meg az egyik oldalon a behajtást. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Természetesen le tudjuk zárni, de az utcalakók többsége ezt 
nem akarta. Képviselő úrnak is az a véleménye, hogy zárjuk le? 
 
Kelló Róbert képviselő: Keressünk valami megoldást.  



14 
 

 
 
 
Locskai Zoltán polgármester: Ezt szeretném tudni, hogy az mi legyen. Behajtani tilos, 
egyirányú utca, fekvőrendőr, stb. Ezekre szeretnék javaslatot. 
 
Kelló Róbert képviselő: Ezért szeretnénk a Neparáczky úr javaslatát hallani.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Én is ezt szeretném, de képviselőtársam azt mondta, hogy az 
belterületi út a mi kezelésünkben, és nem kell a szakember véleménye. Már csak azért is 
szükséges, mert szakmailag ő tudja elmagyarázni, a forgalomban történő alkalmazását. 
Magam részéről egy egyirányú utcát tudnék elképzelni.  
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Ezzel kapcsolatban az merült föl bennem, hogy nem tevődik 
át a forgalom a Maros utcába? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Akkor ebben nem tudtunk előre lépni. Én várom ezeket a 
szakembereket, és várom a javaslatukat. 
 
Kelló Róbert képviselő: A kaszálást nem lehetne megoldani a MÁV embereivel, mert a Gyár 
telepnél lévő vasúthoz vezető járdára ránőtt a fű. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A MÁV vezetőségével egyeztetve minden olyan területet, 
ami az ő kezelésükbe tartozik a héten le fognak kaszálni. 
 
Kelló Róbert képviselő: Mikortól lesz élesítve a település kamerarendszere? 
 
Locskai Zoltán polgármester: A munkálatok jelenleg leálltak. Egy oszlop hiányzik a 
bekötéshez, de ehhez szükséges a DÉMÁSZ közreműködése. A sebességmérőnél is lesz 
kamera, de ott éjszakai áram működteti, ezért ott is átkötésre van szükség. 
 
Tóth-Vass Jánosné külsős képviselő: A múlthéten volt a mozgás éjszakája program, amiről 
nem tudtak az emberek. Én is akkor szembesültem vele, amikor este 11 órakor az utcában 
elmentek az emberek. Az internet nem elérhető minden ember számára.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Igazából el sem tudtuk dönteni, hogy csatlakozzunk a 
felhíváshoz, vagy sem. Jómagam is fenntartással voltam a részvétel miatt. Az utolsó 
pillanatban döntöttem úgy, hogy meg kellene próbálni. A hírlevél kiküldésére már nem volt 
lehetőség, ezért hirdettem a facebook-on. Elfogadom az észrevételt. Más egyebek van-e még? 
Amennyiben nincs, megállapítom, hogy a napirendeket megtárgyaltuk, megköszönöm az 
igazgatási csoportvezetőnek, 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 Dr. Giday Zsolt 
 polgármester igazgatási csoportvezető 
           
 
 
 Trembeczky Károly Kelló Róbert 
                 jkv. hitelesítő  jkv. hitelesítő  


