Iktató szám: 2-25/2017.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. JÚLIUS 25-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
NAPIREND
1. REKI Pályázat benyújtása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
2. „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati társulási magállapodás
felülvizsgálata
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
3. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet
módosítása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
4. A TAK elkészítéséhez településrendezési eszközök módosítása, Partnerségi
Egyeztetési Szabályzat elfogadása
RENDELET
A pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló rendelet
módosítása

8/2017. (VII. 25.) önkormányzati rendelet

HATÁROZAT
143/2017.(VII.25.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

144/2017.(VII.25.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadása

145/2017.(VII.25.) képviselő-testületi határozat

REKI Pályázat benyújtása

146/2017.(VII.25.) képviselő-testületi határozat
147/2017.(VII.25.) képviselő-testületi határozat
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„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati társulási magállapodás
felülvizsgálata
A TAK elkészítéséhez településrendezési
eszközök
módosítása,
Partnerségi
Egyeztetési Szabályzat elfogadása

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 25-én 14.30 órai
kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében
megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Locskai Zoltán polgármester
Trembeczky Károly alpolgármester
Gulácsi Krisztina Ágnes
Kolozsvári Rozália
Kelló Róbert képviselők.
Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Tóth Józsefné szociális ügyintéző,
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Tóth Józsefné szociális
ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Locskai Zoltán polgármester: Köszöntöm a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, Izsákné Hetényi Valéria jegyző asszonyt és a hivatal munkatársát.
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 5 fő megjelent, 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 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
143/2017. (VII. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. július 25-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 tárgyalás módosítását, és 4. pontként a település arculati kézikönyv
elkészítéséhez szükséges településrendezési eszközök módosítása, Partnerségi Szabályzat
elfogadása című napirendet felvenni. Egyéb javaslatom nincs.
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Napirendi javaslat
1. REKI Pályázat benyújtása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
2. „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító
magállapodás felülvizsgálata
Előadó: Locskai Zoltán polgármester

Önkormányzati

társulási

3. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet
módosítása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
4. A TAK elkészítéséhez településrendezési eszközök módosítása, Partnerségi
Egyeztetési Szabályzat elfogadása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
Locskai Zoltán polgármester: A rendkívüli ülés összehívására azért volt szükség, mert a 2.
számú napirend esetében 2017. augusztus 1. napja a döntéshozatali határidő. Megkérdezem,
hogy van-e valakinek a napirendekkel kapcsolatos javaslata, észrevétele?
Trembeczky Károly alpolgármester: A Maros utca és a Petőfi utca
forgalomszabályozásáról szóló napirendeket mikor fogjuk tárgyalni, hogy hathatós eredmény
születhessen az ügyben?
Locskai Zoltán polgármester: A mai napon biztos nem. A Maros utcával kapcsolatosan
tájékoztatásul mondom, hogy a Bogdán János által falugyűlésen megemlített kamion a
szelektív hulladékgyűjtő edényzeteket szállító jármű volt. A Petőfi utca kérdése úgy
gondolom soros testületi ülés tárgyát képezheti. Amennyiben nincs több javaslat, észrevétel,
kérem, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
144/2017. (VII. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. július 25.-i
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. REKI Pályázat benyújtása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
2. „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító
magállapodás felülvizsgálata
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
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Önkormányzati

társulási

3. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet
módosítása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
4. A TAK elkészítéséhez településrendezési eszközök módosítása, Partnerségi
Egyeztetési Szabályzat elfogadása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
1.sz. n a p i r e n d: REKI Pályázat benyújtása
Locskai Zoltán polgármester: Kiadásra került az előterjesztés. A pályázat feltétele nem
ismeretlen a képviselők számára, hiszen az előző években is benyújtottuk támogatási
igényünket. Az előre nem tervezhető kiadásokról van szó. A képviselők jól láthatják a
segédletként kiadott kimutatás részletezése alapján, hogy miből tevődik össze a határozati
javaslatban szereplő támogatási összeg igénylése. Egyrészt az iparűzési adó túlfizetéséből
keletkezett visszafizetési kötelezettségből, a szociális társulás felé fizetendő követelésből –
ezzel kapcsolatosan hamarosan lesznek még egyeztető tárgyalások -, az eper program
helyesbítésének elvégzéséért járó munkabérből, valamint a 2015. évi kamattal számolt bírság
kifizetésének összegéből. Ezekből az adatokból tevődik össze a 11 millió forint. Az
előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, észrevétel van-e?
Trembeczky Károly alpolgármester: A HÓDÚT mi által fizetett többet, mint amennyit
kellett volna?
Locskai Zoltán polgármester: Befizetette a tavalyi bevallás alapján előírt iparűzési adó
összegét, és az évi zárás után derült ki, hogy többletfizetése van, amit vissza kell fizetnie az
önkormányzatnak. Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs több észrevétel,
kérem, szavazzunk. Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
145/2017. (VII. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A települési önkormányzatok rendkívüli
támogatására pályázat benyújtása

önkormányzati

költségvetési

Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására
11.481.540 Ft összegben a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi C. törvény 3. melléket III. pontja szerinti előirányzata terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden, a pályázathoz
szükséges intézkedés és nyilatkozat megtételére.
Határidő: értelemszerű, azonnal
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
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Határozatról értesítést kap:
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága
- Locskai Zoltán polgármester
- Kanton Eszter analitikus könyvelő
2.sz. n a p i r e n d: „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati társulási
magállapodás felülvizsgálata
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés „Makó és Térsége” Ivóvízminőségjavító Önkormányzati társulási magállapodás felülvizsgálata. A módosításra a társulásban
részt vevő települések lakosságszám alakulása, a polgármesteri tisztségben bekövetkezett
változások, valamint a DAFT és a DARFŰ megszűnése miatt került sor. A lakosságszám
alakulásában bekövetkezett változás fontos a mi esetünkben is, mert a költségek Nagylak
viszonylatában 620 főre volt kivetítve, ezzel szemben a 2016. évi statisztika alapján a
lakosságszám 512 fő, így a hozzájárulás költsége is csökkenni fog. Van-e kérdés, kiegészítés?
Locskai Zoltán polgármester: Nincs. Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot alkotta:
146/2017. (VII. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati társulási magállapodás
felülvizsgálata
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja, akként, hogy a módosított tartalommal elfogadott társulási
megállapodás 2017. augusztus 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól,
egyidejűleg a 2013. július 1. napján hatályba lépett társulási megállapodás
hatályát veszti.
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a módosításhoz szükséges intézkedések megtételére, illetve a
módosított tartalommal elfogadott társulási megállapodás aláírására, valamint a
döntés a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsával való közlésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Határozatról értesítést kap:
Locskai Zoltán polgármester
„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Elnöke 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző
Kanton Eszter analitikus könyvelő
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3. sz.n a p i r e n d: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
rendelet módosítása
Locskai Zoltán polgármester: A következő napirend a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. A módosításra a nemrég bekövetkezett
természeti katasztrófa kapcsán van szükség, hiszen anyagi és lelki nehézségeket rótt a
károsultakra. A jelenlegi szabályozás szerint a kérelmező jogosultsága jövedelemhez kötött. A
módosítás a jövedelmi értékhatártól függetlenül adna jogosultságot a kérelmezőknek a
kárrendezés segítésében. A módosítás második része a tehetséggondozó táboroztatás
támogatására terjedne ki, amit az előző rendkívüli ülésen a Máltai Szeretetszolgálat által
meghirdetett táborozáson való 3 gyermek részvételét támogatta a testület. Jelen esetben ez két
gyermeket érint, akik kézműves táborban vettek részt 5 napon keresztül. Az utolsó napon a
Körös-toroknál voltak kirándulni. A rendeletmódosítás elfogadása után a mai napon
kihirdetésre is kerül, mert az ülést követően a szociális, kulturális, ügyrendi bizottság a
benyújtott kérelmek ügyében a jogosultságokról a módosítás alapján fog dönteni. Kérdés,
észrevétel, javaslat?
Locskai Zoltán polgármester: Amennyiben nincs,
rendeletmódosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.

kérem,

szavazzunk.

Aki

a

Szavazásra bocsátást követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017. (VII.25.)
önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
11/2016.(X.26.) számú rendelet módosításáról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
4. sz.n a p i r e n d: A TAK elkészítéséhez településrendezési eszközök módosítása,
Partnerségi Egyeztetési Szabályzat elfogadása
Locskai Zoltán polgármester: A következő szóbeli előterjesztés a települési arculati
kézikönyv elkészítéséhez szükséges partnerségi szabályzat elfogadása. Ezzel valójában
ugyanaz az eljárás menete, mint az elkerülő út dokumentációjával kapcsolatosan volt. Az
elkészítés jogszabály által előírt határideje 2017. október 1. napja. Nagy a valószínűsége,
hogy az anyag az említett nem készül el, de feladat elvégzésére az állam által támogatott 1
millió forintot le lehet hívni. Bartók Erika tervező asszonnyal kötött szerződésben is benne
van, hogy a munkát december, januárra befejezi. Kérdés, hozzászólás van-e?
Trembeczky Károly alpolgármester: Javaslatot szeretnék tenni, hogy az elkészülő arculati
kézikönyv térjen ki az ereszcsatorna, gázóra elhelyezésére, illetve az épületek homlokzati
festésének színeire stb.
Locskai Zoltán polgármester: Egy jól elkészített kézikönyv, nagy segítség lehet egy
település számára. Az elkészültét folyamatosan figyelemmel fogunk kísérni. Rajtunk áll az,
hogy ebben a könyvben mi fog bekerülni. Egyéb kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. Aki
egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot alkotta:
147/2017. (VII. 25.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A településrendezési eszközök módosítása, Partnerségi Egyeztetési Szabályzat
elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési
eszközeinek módosításához kapcsolódó „Partnerségi Egyeztetési Szabályzatot”
– a határozat melléklete szerint – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
A határozatról értesül:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- tervező
- partnerségi megállapodásban foglalt szolgáltatók: B & B ’99 Szolgáltató Bt.
(Szeged, Debreceni u. 16/A.)
Locskai Zoltán polgármester: A napirendeket megtárgyaltuk, megköszönöm jegyző
asszonynak, a testületnek, a hivatal munkatársának a munkát. A rendkívüli, nyílt testületi ülést
bezárom. (15.00 órakor.)
k.m.f.t.
Locskai Zoltán
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző

Trembeczky Károly
jkv. hitelesítő

Kelló Róbert
jkv. hitelesítő
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