Iktató szám: 2-26/2017.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. AUGUSZTUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT
ÜLÉSÉRŐL
NAPIREND
1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatás igénylése
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
2. A 4451. sz. országos mellékút nagylaki meglévő szakasza és az új keleti elkerülő
településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetés során beérkezett
vélemények lezárása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
3. A 4451. sz. országos mellékút nagylaki meglévő szakasza és az új keleti elkerülő
településrendezési eszközök módosításának környezetvizsgálati egyeztetés során
beérkezett vélemények lezárása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
RENDELET
9/2017. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet

A szociális célú tüzelőanyag támogatásról

HATÁROZAT
148/2017.(VIII.17.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

149/2017.(VIII.17.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadása
A települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatás igénylése

150/2017.(VIII.17.) képviselő-testületi határozat

151/2017.(VIII.17.) képviselő-testületi határozat

152/2017.(VIII.17.) képviselő-testületi határozat
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A 4451. sz. országos mellékút nagylaki
meglévő szakasza és az új keleti elkerülő
településrendezési eszközök
módosításának partnerségi egyeztetés
során beérkezett vélemények lezárása
A 4451. sz. országos mellékút nagylaki
meglévő szakasza és az új keleti elkerülő
településrendezési eszközök
módosításának környezetvizsgálati
egyeztetés során beérkezett vélemények
lezárása

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 17-én 15.30
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében
megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Locskai Zoltán polgármester
Kolozsvári Rozália
Gulácsi krisztina képviselők.
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Trembeczky Károly alpolgármester és Kelló
Róbert képviselő.
Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Kanton Eszter analitikus könyvelő, Tóth
Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Kanton Eszter analitikus
könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Locskai Zoltán polgármester: Köszöntöm a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, Izsákné Hetényi Valéria jegyző asszonyt és a hivatal munkatársait.
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 3 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt
megnyitom. Trembeczky Károly és Kelló Róbert képviselők jelezték távolmaradásukat.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kolozsvári Rozália és Gulácsi Krisztina képviselőket 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 Kolozsvári Rozália és Gulácsi Krisztina legyen, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
148/2017. (VIII. 17.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. augusztus 17-én
tartott rendkívüli, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Kolozsvári Rozália
és Gulácsi Krisztina képviselőket megválasztotta.
Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester
Határidő: azonnal
Locskai Zoltán polgármester: A napirenddel kapcsolatosan javasolom a meghívóban
kiküldöttek szerinti tárgyalást. Egyéb javaslatom nincs.
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Napirendi javaslat
1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatás igénylése
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
2. A 4451. sz. országos mellékút nagylaki meglévő szakasza és az új keleti
elkerülő településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetés
során beérkezett vélemények lezárása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
3. A 4451. sz. országos mellékút nagylaki meglévő szakasza és az új keleti
elkerülő településrendezési eszközök módosításának környezetvizsgálati
egyeztetés során beérkezett vélemények lezárása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
Locskai Zoltán polgármester: A rendkívüli ülés összehívására azért volt szükség, mert a
szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása pályázat benyújtásának határideje augusztus
25. napja. 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:
149/2017. (VIII. 17.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. augusztus 17.-i
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatás igénylése
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
2. A 4451. sz. országos mellékút nagylaki meglévő szakasza és az új keleti
elkerülő településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetés
során beérkezett vélemények lezárása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
3. A 4451. sz. országos mellékút nagylaki meglévő szakasza és az új keleti
elkerülő településrendezési eszközök módosításának környezetvizsgálati
egyeztetés során beérkezett vélemények lezárása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester

1.sz. n a p i r e n d: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatás igénylése
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Locskai Zoltán polgármester: Kiadásra került az előterjesztés. Hasonlóan az előző évekhez
pályázni fogunk, és teszünk is hozzá önerőt. A maximálisan igényelhető 96 erdei m3 –t
igényeljük, és a hozzákapcsolódó önrész biztosítását vállaljuk. Kérdés, észrevétel van-e?
Locskai Zoltán polgármester: 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:
150/2017. (VIII. 17.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénylése és a hozzá
kapcsolódó önrész biztosítása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2017.
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.9.
szerinti A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó támogatása alapján - benyújtja igényét az Önkormányzat által
igényelhető 96 m3 szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra és
vállalja az igényelt mennyiség utáni 1.000 Ft/erdei m3 + áfa mértékű, az
összesen 121.920,- Ft, azaz egyszázhuszonegyezer-kilencszázhúsz forint
önrész biztosítását.
A Képviselő-testület a fenti összegű önrész fedezetét 2017. évi
költségvetésében a települési támogatás kiadási előirányzat terhére biztosítja.
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Határozatról étesítést kap:
Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága
Locskai Zotlán polgármester
Kanton Eszter analitikus könyvelő
Locskai Zoltán polgármester: Az ehhez kapcsolódó új rendeletet is el kell fogadni. Aki a
rendeletalkotással egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Szavazásra bocsátást követően a képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás, és
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017. (VIII.18.)
önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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2.sz. n a p i r e n d: A 4451. sz. országos mellékút nagylaki meglévő szakasza és az új
keleti elkerülő településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetés során
beérkezett vélemények lezárása
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés a 4451. sz. országos mellékút
nagylaki meglévő szakasza és az új keleti elkerülő településrendezési eszközök
módosításának partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemények lezárása. A képviselők
láthatják, hogy az anyagot hogyan kellett közzé tennünk, az településrendezési eszközök
módosítása tárgyában készült dokumentumokat a partnerekkel ismertette az önkormányzat
honlapján és a lakossági fórum keretében is. A lezárásról készült anyagot továbbítani kell a
főépítész felé. Van-e kérdés, kiegészítés? Nincs. Aki egyetért a határozati javaslat
elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
151/2017. (VIII. 17.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: 4451. sz. országos mellékút nagylaki meglévő szakasza és az új keleti elkerülő
településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetés során beérkezett
vélemények lezárása
Határozat
1.
Nagylak
Község
Önkormányzata
Képviselő
testülete
a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nagylak Község településrendezési
eszközeinek módosításához érkezett véleményeket, észrevételeket megismerte
és valamennyi észrevétel vonatkozásában akként dönt, hogy azok a tervezet
módosítását nem igénylik.
2.
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet 42 § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a partnerségi egyeztetés kapcsán az
észrevételekre adott válaszokat és meghozott döntést tegye közzé. A döntés
közzétételével a partnerségi egyeztetés lezárul.
3.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a partnerségi
egyeztetés lezárását követően, a településrendezési eszközök módosításának
tervezetét, az elkészített megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot,
valamint annak egy másolati példányát elektronikus adathordozón és a
partnerségi egyeztetés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet küldje meg végső
szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei
kormányhivatalhoz.
Határidő: 1. pont vonatkozásában azonnal
2. és 3. pont vonatkozásában 2017. szeptember 01.
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Felelős:

polgármester

Határozatról értesítést kap:
Locskai Zoltán polgármester
Izsákné Hetényi Valéria jegyző
3. sz.n a p i r e n d: A 4451. sz. országos mellékút nagylaki meglévő szakasza és az új
keleti elkerülő településrendezési eszközök módosításának környezetvizsgálati egyeztetés
során beérkezett vélemények lezárása
Locskai Zoltán polgármester: A 4451. sz. országos mellékút nagylaki meglévő szakasza és
az új keleti elkerülő településrendezési eszközök módosításának környezetvizsgálati
egyeztetés során beérkezett vélemények lezárásáról van szó. Az előterjesztésben láthatják a
képviselők, kik, és hogyan nyilatkoztak az elkerülő megépítésével kapcsolatos környezeti
hatások tekintetében. A zajvédelemmel kapcsolatosan továbbra is fenntartásaim vannak,
azzal ellentétben, hogy a szakemberek szerint nem várható környezetvédelmi hatás. A
vízelvezető árkokat meg fogják építeni, az megoldott. Kérdés, észrevétel, van-e? Nincs,
akkor szavazzunk.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
152/2017. (VIII. 17.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tárgy: 4451. sz. országos mellékút nagylaki meglévő szakasza és az új keleti
elkerülő településrendezési eszközök módosításának környezetvizsgálati egyeztetés
során beérkezett vélemények lezárása
Határozat
Nagylak Község Képviselő-testülete megtárgyalta „Nagylak Község
Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítása és
településfejlesztési döntések” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot
hozza:
A Képviselő-testület a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. Törvény 43. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az egyes
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ (3) bekezdés b)
pontja és 3. §-a szerint a településrendezési eszközének a Nagylak, Északi
közigazgatási határvonal – Nyugati közigazgatási határvonal – 09/63 hrsz-ú
dűlőút – 197 hrsz-ú és 22/7 hrsz-ú vasúti terület – 43. sz. országos főút – 04/31
hrsz-ú töltés – Élővíz csatorna (05/1;032; 415; 028 hrsz-ú telkek) által határolt
terület módosításának kidolgozása során az alábbiakban megfogalmazott
várható környezeti hatások, indokok alapján nem tartja szükségesnek a
környezeti vizsgálat elvégzését:

A településrendezési eszközökben szereplő tervezett módosítás az
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X.8.) Korm. Rendeletben szereplő Natura 2000 területekre és jelölő
fajokra káros hatást nem jelentenek. A módosítás miatt várhatóan új környezeti
hatás nem jelentkezik.
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A tervezett módosításból adódóan táj- és természetvédelmi,
hulladékgazdálkodási, levegővédelmi, zaj- és rezgésvédelmi és földtani közeg
védelmi szempontból nem várható jelentős környezeti hatás.

Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.

A településrendezési eszközök módosítása nem jár olyan tervelemmel,
mely országhatáron átterjedő jelentős, káros környezeti hatást eredményezne.

A változások földtani környezetre gyakorolt hatása csekély, a
környezetet károsan nem érinti.

A tervezett módosítás nem érinti az Országos Erdőállomány Adattárban
nyilvántartott erdőterületet.

A tervezett beépítés intenzitásának növelése nem jelent a környezetre
jelentős környezeti terhelést.

A tervezett módosításból adódóan táj- és természetvédelmi,
hulladékgazdálkodási, levegővédelmi, zaj- és rezgésvédelmi és földtani közeg
védelmi szempontból nem várható jelentős környezeti hatás.

A tervezett módosítás termőföldet érint, de környezeti vizsgálat
lefolytatása nem indokolt.

A tervezett módosítással az emberi egészségre kockázatot jelentő
negatív irányú közegészségügyi hatás nem várható.
Határozatról értesítést kap:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Kanton Eszter analitikus könyvelő
- B&B ’99 Szolgáltató Bt. – Bartók Erika tervező 6723 Szeged, Debreceni u. 16/A.
- Állami Főépítész
- Csongrád Megyei Kormányhivatal 6723 Szeged, Rákóczi tér 1.
Locskai Zoltán polgármester: A napirendeket megtárgyaltuk, egyebek a rendkívüli ülésen
nincs, de szeretném, a képviselők segítségét kérni abban, hogy hova lehetne ATM bank
automatát elhelyezni. Megkerestem ebben az ügyben az OTP Bank ügyintézőjét, és
hajlandóságot tapasztaltam a telepítésre részéről. A javaslatokat legyenek szívesek emailon
elküldeni. Megköszönöm jegyző asszonynak, a testületnek, a hivatal munkatársának a
részvételt. A rendkívüli, nyílt testületi ülést bezárom. 16.00 órakor.
k.m.f.
Locskai Zoltán
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző

Kolozsvári Rozália
jkv. hitelesítő

Gulácsi Krisztina Ágnes
jkv. hitelesítő
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