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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 25-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 
Kelló Róbert  
Kolozsvári Rozália képviselők. 
 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Gulácsi Krisztina Ágnes képviselő. 
 

Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető, 
Varga Mihály r. alezredes Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 
vezetője, Bodor Attila r. alezredes megbízott kirendeltség-vezető, Dr. Aboul-Hosn Hussein 
háziorvos, Dr. Bittó Csaba háziorvos, Aboul-Hosn Adriana körzeti ápoló, Kardos Márta 
védőnő, Kanton Eszter analitikus könyvelő, Kimpán Erika pénzügyi előadó, Tóth Józsefné 
szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi 
csoportvezető, Varga Mihály r. alezredes Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
Humánigazgatási Szolgálat vezetője, Bodor Attila r. alezredes megbízott kirendeltség-vezető, Dr. 
Aboul-Hosn Hussein háziorvos, Aboul-Hosn Adriana körzeti ápoló, Kardos Márta védőnő, 
Kimpán Erika pénzügyi előadó, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszöntöm a rendkívüli zárt képviselő-testületi ülésen 
megjelent képviselőket, Izsákné Hetényi Valéria jegyző asszonyt és a hivatal munkatársát.  
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 4 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt 
megnyitom.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kelló Róbert urat és Trembeczky Károly alpolgármestert 
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 Kelló Róbert és Trembeczky Károly legyen, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
161/2017. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 25-én 
tartott soros, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Kelló Róbert és 
Trembeczky Károly képviselőket megválasztotta. 
 
Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester 
Határidő: azonnal 
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Locskai Zoltán polgármester: A mai ülésen a kiküldött napirendek tárgyalását javasolom, 
egyéb javaslatom nincs.  
  

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 az egészségügyi ellátás helyzetéről    
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
3. Tájékoztató a védőnői ellátás helyzetéről 
      Előadó: Locskai Zoltán    
 
4. Előterjesztések 
4.1.A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Nagylaki Határrendészeti   
      Kirendeltség vezetőjének kinevezéséhez véleménynyilvánítás 
4.2.A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. ügyvezető  
      tisztségének meghosszabbítása, javadalmazása, a FEB tagok tisztségének            
      meghosszabbítása, valamint a könyvvizsgálói tisztség elfogadása 
4.3.BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer  
      2018-as fordulójához csatlakozási szándék kinyilvánítása 
4.4.Nagylak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása 
4.5.A Petőfi utca forgalmi rend változása 
      
5. Egyebek 
 
6. Zárt ülés 
- Nagylak Gyár telep 6/E. számú bérlakás bérleti szerződése  
 
 

Locskai Zoltán polgármester: Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendekkel 
kapcsolatos javaslata, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a napirenddel 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
162/2017. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 25.-i 
soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. Polgármesteri tájékoztató 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
2. Tájékoztató az egészségügyi ellátás helyzetéről    
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
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3. Tájékoztató a védőnői ellátás helyzetéről 
      Előadó: Locskai Zoltán    
 
4. Előterjesztések 
4.1.A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Nagylaki Határrendészeti   
      Kirendeltség vezetőjének kinevezéséhez véleménynyilvánítás 
4.2.A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. ügyvezető  
      tisztségének meghosszabbítása, javadalmazása, a FEB tagok tisztségének            
      meghosszabbítása, valamint a könyvvizsgálói tisztség elfogadása 
4.3.BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer  
      2018-as fordulójához csatlakozási szándék kinyilvánítása 
4.4.Nagylak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása 
4.5.A Petőfi utca forgalmi rend változása 
      
5. Egyebek 
 
6. Zárt ülés 
- Nagylak Gyár telep 6/E. számú bérlakás bérleti szerződése  
 

  
Locskai Zoltán polgármester: Köszöntöm, egyben bemutatom a testületnek Varga Mihály r. 
alezredes Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat vezetőjét, 
Bodor Attila r. alezredes megbízott kirendeltség-vezetőt, akinek a kinevezésével kapcsolatos 
véleménynyilvánításról szóló előterjesztést a képviselők megkapták. A polgármesteri 
tájékoztató tárgyalását követően, az említett előterjesztést tárgyalására kerül sor.  
 
1.sz. n a p i r e n d: Polgármesteri tájékoztató 
 
Locskai Zoltán polgármester: Kiadásra került a tájékoztató. Kérdezem, hogy kérdés, 
észrevétel, vélemény van-e? Megállapítom, hogy nincs kérdés, észrevétel. Aki egyetért a 
polgármesteri tájékoztatóval, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
163/2017. (IX. 25.) 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 

 
 
4.1. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség 
vezetőjének kinevezéséhez véleménynyilvánítás 
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Locskai Zoltán polgármester: Dr. Lukács János r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, 
megyei rendőrfőkapitány levélben keresete meg az önkormányzatot, hogy a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség vezetőjének kinevezése 
tárgyában szükséges véleménynyilvánítását tegye meg. Átadom a szót Varga Mihály r. 
alezredes úrnak, Bodor Attila kinevezésével kapcsolatosan szoljón néhány szót.  
 
Varga Mihály r. alezredes Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási 
Szolgálat vezetője: Köszöntöm a Képviselőket, hagyomány, hogy a humánigazgatási 
szolgálat vezetőjének kell ajánlani azt a személyt, akit az állomány tagjai közül vezetői 
megbízatásra jelölnek. Bodor Attila életútjára jellemző, hogy már 16 éve vezetői pozíciót tölt 
be. Kollégám itt kezdet a pályafutást, mint kirendeltség-vezető, majd a kiszombori 
határátkelőhöz került. Az előterjesztésben szereplő pozícióval főkapitányúr őt szeretné 
megbízni. Amennyiben a képviselő-testületek hozzájárulásukat fejezik ki, 2017. november 1. 
napjától betölti ezt a megbízatást. Ismeretes, hogy az előző években sűrűn váltották egymást a 
vezetők a kirendeltségen, bízunk abban, hogy Attilában megtaláljuk azt a szakembert, aki 
hosszútávon be tudja tölteni ezt a pozíciót. Jól látható, hogy a viszonylag nyugodt zöldhatár a 
migráns helyzet miatt kezd fölbolydulni, aminek kezeléséhez egy jártas vezetőre van szükség, 
ami Attilában megvan. A rendőrségnél is bevezetésre került az életpálya modell, Attilának az 
életútja a kritériumoknak megfelel. Viszont nagyon komoly pszichológiai kiválasztáson ment 
keresztül, ami bizonyította az alkalmasságát a feladatra. Köszönöm a szót. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszönjük, hogy jó szívvel ajánlotta Attilát, és felkérem őt is 
szóljon néhány szót. 
 
Bodor Attila r. alezredes megbízott kirendeltség-vezető: Szakmai utamról annyit, hogy a 
nagylaki kirendeltségen kezdtem a munkámat, ahogyan azt, illetve a továbbiakat Varga 
Mihály kollégám is említette. 20 évig határrendészeti szakterületen dolgoztam. A kezdetekben 
2 évi itt éltem a településen, ezért számomra megtiszteltetés, hogy ezen a kirendeltségen 
lehetek vezető. További szakmai munkámban is fontosnak tartom a jó kapcsolattartást, mert a 
feladatok és problémák megoldása együttes munkálkodás eredménye. Ebben kérem a 
képviselő-testület támogatását.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot megbízott kirendeltség-
vezető úrral, napi szinten beszámol a történtekről. Nagyon gyümölcsöző együttműködésről 
számolhatok be, a településen dolgozó csapat mindent megtesz annak érdekében, hogy a 
jelenlévő problémákból a lakosság ne vegyen észre semmit, és nyugodtan élhessük 
mindennapjainkat. Kérdés, vélemény van-e? Amennyiben nincs észrevétel, kérem, 
szavazzunk. Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
164/2017.(IX.25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Nagylaki Határrendészeti 
Kirendeltség vezetőjének kinevezéséhez véleménynyilvánítás 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Nagylaki Határrendészeti 
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Kirendeltség vezetőjévé Bodor Attila r. alezredes, megbízott kirendeltség-
vezető személyének kinevezésével egyetért. 
         
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
   Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
 
Határidő: azonnal  
 
Határozatról értesítést kap: 
1./ Locskai Zoltán polgármester 
2./ Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
3./ Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság - Dr. Lukács János r. 
dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány Szeged, Pf. 411.  
             

 
2.sz. n a p i r e n d: Tájékoztató az egészségügyi ellátás helyzetéről    
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm vendégeinknek a megjelenést, további jó munkát 
kívánok. A következő előterjesztés tájékoztató az egészségügyi ellátás helyzetéről. 
Köszöntöm doktor urat és az asszisztensét. Az anyagot a Szociális, Kulturális, Ügyrendi 
Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag javasolja a testületnek elfogadásra. Kérdezem, doktor 
úrnak van-e kiegészítése, hozzáfűzni valója? 
 
Aboul-Hosn Hussein háziorvos: Kiegészítést nem kívánok tenni, de bárkinek van kérdése, 
szívesen válaszolok. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki egyetért a határozati 
javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
165/2017. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Tájékoztató az egészségügyi ellátás helyzetéről    
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete az egészségügyi ellátás 
helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja. 
Egyúttal a képviselő-testület köszönetét fejezi ki Dr. Bittó Csaba és Dr. Aboul-
Hosn Hussein háziorvosoknak a lakosság érdekében végzett munkájukért. 
 
Határidő: tájékoztatásra azonnal 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 
- Dr. Bittó Csaba háziorvos 
- Dr. Aboul-Hosn Hussein háziorvos 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
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3. sz.n a p i r e n d: Tájékoztató a védőnői ellátás helyzetéről 
 

Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés tájékoztató a védőnői ellátás 
helyzetéről. Köszöntöm Kardos Márta védőnőt. Az anyagot a Szociális, Kulturális, Ügyrendi 
Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag javasolja a testületnek elfogadásra. Kérdezem Kardos 
Márta védőnőt, a tájékoztatóval kapcsolatosan merült-e föl kiegészíteni valója?  
 
Kardos Márta védőnő: Nincs kiegészíteni valóm. 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: Kérdés, észrevétel, javaslat van-e?    
 
Locskai Zoltán polgármester: Nincs, szavazzunk. Aki a tájékoztató elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
166/2017. (IX. 25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Tájékoztató a védőnői ellátás helyzetéről    
 

H a t á r o z a t 
 
Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete a védőnői szolgáltatás 
helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja. 
Egyúttal a képviselő-testület köszönetét fejezi ki Kardos Márta védőnőnek a 
lakosság érdekében végzett munkájáért. 
 
Határidő: tájékoztatásra azonnal 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Kardos Márta védőnő  
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
 

4. sz.n a p i r e n d: Előterjesztések 
 
4.2. A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. ügyvezető tisztségének 
meghosszabbítása, javadalmazása, a FEB tagok tisztségének meghosszabbítása, valamint a 
könyvvizsgálói tisztség elfogadása 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a Csongrád Megyei 
Településtisztasági Nonprofit Kft. ügyvezető tisztségének meghosszabbítása, javadalmazása, 
a FEB tagok tisztségének meghosszabbítása, valamint a könyvvizsgálói tisztség elfogadásáról 
szól. Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető tölti be jelenleg ezt a tisztségét, és a Kft. 2022.-
ig szeretné meghosszabbítani a mandátumát. Ehhez, szükséges a támogató vagy a nemleges 
nyilatkozatunk. Kérdés, hozzászólás van-e? 
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Trembeczky Károly alpolgármester: Olvasom, hogy 3000 km/hó költségtérítéses 
támogatásban részesül. Iszonyatos teljesítmény, éves szinten 300 e km. Mindezek alapján 
felmerül benne a kérdés, hogy mikor ül íróasztal mellé, és mikor dolgozik? E fölött nyitnék 
vitát. Én ezt nem tudom elfogadni. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Kérdezem a pénzügyi csoportvezetőt - mert a székhely 
település tárgyalta az anyagot -, nem lehet elírás? Viszont a számításaitok szerint 150 km nem 
sok, hiszen több településről van szó. Jelen esetben közvetlen rálátásunk. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A mi előterjesztésünkben is így szerepelt. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A ránk eső 2 alkalmat, amennyiben kijön, kifizetjük, 
de ez az összeg benne van a szemétdíjban. Én nem tudom elfogadni. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A szemétdíjjal nem hoznám összefüggésbe, mert az egy 
hatósági ár lett, nem befolyásolja az ő km-ét. Pénzügyes kollégát kérdezem, hogy az ő bére 
kimutathatóan milyen hatással van az önkormányzat költségére? 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Szerintem semmivel. Úgy tudom, hogy Szeged 
város az, aki 57%-kban tulajdonos ebben a kft.-ben, gyakorlatilag már önmaga eldönti. A 
társulás többi tagja akárhogyan dönt, az úgyis az 57%-os arány szerint lesz Részesedése van 
Nagylaknak, minimális összeggel. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Ebben az évben én még nem találkoztam olyan összeggel, 
amit a kft.-nek tagsági díjként utaltunk volna. Egyéb kérdés, észrevétel an-e? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő számadatokkal 
elfogadásra nem javasolom. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, javaslat? Nincs. Aki igennel szavaz az 
előterjesztés elfogadására, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy 1 igen szavazattal, - aki 
nem fogadja el, kézfeltartással jelezze -, 2 nem szavazattal, aki tartózkodik, - kézfeltartással 
jelezze -, 1 tartózkodással a - 2. sz. melléklet alapján a nyilatkozatban foglaltakkal nem ért 
egyet -, az alábbi határozatot hozta: 
 
167/2017.(IX.25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. ügyvezető tisztségének 
meghosszabbítása, javadalmazása, a FEB tagok tisztségének meghosszabbítása, valamint 
a könyvvizsgálói tisztség megvitatása 
 

H a t á r o z a t 
 

1. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező nyilatkozatban foglaltakkal egyetért. 
 
2. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező nyilatkozatban foglaltakkal nem ért 
egyet.   
         
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat 
aláírására, valamint a döntésnek megfelelően a szavazólap l5 napon belül 
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történő visszaküldésére a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 
részére (6728 Szeged Városgazda sor l.).  
 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
   Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
 
Határidő: azonnal  
 
Határozatról értesítést kap: 
 Locskai Zoltán polgármester 
 Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
 Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 6758 Szeged        
            Városgazda sor l.  

 
4.3. BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2018-as 
fordulójához csatlakozási szándék kinyilvánítása 
 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2018-as fordulójához csatlakozási szándék 
kinyilvánítása. A testületi tagok számára ez nem ismeretlen, minden évben szavazni kell a 
csatlakozásról. A pályázattal kapcsolatosan változás nincs, adjunk lehetőséget a felsőfokon 
tanulóknak a támogatás igényléséhez. Kérdés, észrevétel van-e? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Jó volt ez a gyakorlat, jól működött, mindenképpen 
maradjunk ebben a rendszerben, mindig támogattuk a kérelmezőket. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Természetesen az „A” és a „B” jelű pályázatot is kiírjuk. 
Van-e még egyéb gondolat? Amennyiben nincs észrevétel, kérem, szavazzunk. Aki egyetért a 
határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
168/2017.(IX.25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi 
fordulójához történő csatlakozási szándék 
 

H a t á r o z a t 
 

1. Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához, hozzájárul az on-line 
adatbázis használatához, az Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat kiírása, elbírálása és folyósítása 
során maradéktalanul eleget tesz az abban foglaltaknak. 
 
2.  Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a Képviselő-testület nevében a csatlakozási, valamint az 
on-line adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot tegye meg, továbbá az 
elfogadott pályázati kiírást jelentesse meg a helyben szokásos módon. 
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3. Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget 
vállal arra vonatkozóan, hogy az „A” típusú pályázatok fedezetéhez szükséges 
összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 107060 az egyéb 
szociális és pénzbeli és természetbeni ellátás kormányzati funkción a felsőfokú 
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatás előirányzat terhére biztosítja, a „B” 
típusú pályázatok esetén a fedezetet a 2018. évi költségvetésébe tervezi. 
 
4. Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
jegyzőt, hogy a szükséges előirányzatot a költségvetés tervezésénél vegye 
figyelembe. 
 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester  
   Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
 
Határidő: 2017. október 2. 
                a 3. pont tekintetében: a költségvetési rendelet összeállítása 
     a továbbiakban folyamatos 
 
A határozatról értesítést kap: 
 1./ Locskai Zoltán polgármester 
 2./ Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
 3./ Kanton Eszter analitikus könyvelő 

 
4.4.Nagylak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés Nagylak Község Önkormányzata 
2017. évi költségvetésének módosítása. Az anyagot a Pénzügyi bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag javasolja a testületnek elfogadásra. Felkérem Popovics Krisztián pénzügyi 
csoportvezetőt mondjon néhány szót az előterjesztéssel kapcsolatosan. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés 
tárgyalásának oka, hogy év elején elfogadásra került a költségvetési rendelet, ismertek voltak 
a normatív bevételek, amelyek akkor keletkeztek. Márciusban volt egy személyi váltás, 
amikor is olyan bevételek érkezetek – mint például a közfoglalkoztatás -, melyek jelentős 
összegben emelték a kiadási oldalt és a tartalmi szerkezetet. Ismeretes volt, hogy milyen 
helyzet állt elő év elején a hivatalban. A helyzet normalizálódása miatt nem került be a 
rendelet akkor, csak most. Így most a rendeletet átdolgoztuk szerkezetében is, hogy 
megfeleljen a jelenlegi törvényi előírásoknak. Elvileg amennyiben jelentős változás nem 
következik be, ami miatt módosításra lenne szükség, akkor ez megfelel évvégéig, nem kell 
hozzányúlnunk. Személyi változások miatti növekedés bekerült – polgármesterek 
kompenzációja, közfoglalkoztatotti bérek, személyi fölvétel, gondolok a közalkalmazotti 
státuszra. Ezek a személyi járulékok kiadásai, de természetesen vannak dologi kiadások, 
melyek a napi munkavégzéshez szükségesek. Ami még megemeli a fő összesen kiadást, hogy 
több pályázata is van az önkormányzatnak, ezek a pénzek rákerültek a számlára. Például a 
TOP pályázat – az önkormányzat energetikai felújítása, de várható a belterületi utak 
felújítására benyújtott pályázat elbírálása is. Megtörtént a kincstár részére történő befizetési 
kötelezettség a könyvelés hibájából adódóan. Egyéb és e tétel kiegyenlítésére nyújtottuk be a 
REKI pályázatot, ennek az elbírálása is folyamatban van. A szeptemberi befizetéseket még 
nem tudhatjuk, hiszen 15.-e volt a befizetési határidő a második félévi adók tekintetében. A 
felsoroltak az ismert kiadások. A hivatal fenntartása viszonylatában adódhatnak nehézségek, 
mivel bérminimum emelkedés volt, valamint várható 2018. január 1. napjától. Ezzel 
párhuzamosan a járulékok 22%-ról 20%-ra csökkennek. Csökken a lakosságszám, több az 
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önkormányzatnál foglalkoztatott létszám a megengedettnél. Ez évre a két önkormányzat 3 
millió forint kiegészítést vállalt, ami Nagylak esetében tartható lesz. A kormány nem tervez a 
bérfeszültség megoldására támogatást, a helyi adóbefizetésből javasolja az 
önkormányzatoknak a bérkiegészítés finanszírozását. Összegezve látható, hogy magasra 
emeljük a fő összesen oldalt, nem fenyegeti egyik hivatalt sem az, hogy kifizetetlen számlák 
vannak, vagy fizetési halasztást kell kérni. Nyilván a REKI támogatást várja mindkét 
település, ez által könnyebb lesz a mozgástér. A társulási tételekre most nem térünk ki 
részletesen, mert az majd egy külön testületi ülés anyagát fogja képezni. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Időarányosságot figyelembe véve a teljesítésben hol 
állunk? 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A bevételeket tekintve a TOP pályázat esetén 
az előleget teljes egészében le lehetett hívni, így az önkormányzatok mozgástere enyhült. A 
kiadásokat tekintve az egyik a társulás felé való lemaradás, de az bekerült a REKI pályázatba, 
a másik a kincstár felé keletkezett befizetés teljesítése, ami azért lett megelőlegezve, hogy ne 
kelljen kamatot fizetni, szintén beépítésre került a REKI pályázatba. Amennyiben ez pozitív 
elbírálás alá kerül, akkor ez a pénz visszakerül, és az önkormányzat a normális keretek között 
folytathatja a működését. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Ez idő táján szokott előkerülni a szociális célú 
tüzelőtámogatás önrészének befizetése. Meg van-e erre az összeg?   
 
Locskai Zoltán polgármester: A múltkori testületi ülésen volt erről szó. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Érdekes a kérdés, mert a korábbi évekhez 
képest az idén 1 hónappal hamarabb került kiírásra a pályázat, de még nem döntöttek róla. Az 
önerő része rendben van, mert testületi döntés született róla, a szállításból eredő összeg pedig 
az egyéb szolgáltatáson rendelkezésre áll. Ezért mondtam, ha a REKI pozitív elbírálást kap, 
akkor visszakerül az önkormányzathoz a megelőlegezett pénz. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság elnökétől 
kérdezem, hogy az idősek és gyerekek részére a karácsonyi csomagosztásról, hogyan 
gondolkodott a bizottság? 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: A szociális ellátásokra, segélyekre előirányzott összeg 559 e 
forint körül van, ami a nyugdíjasok részére tervezett csomagok bekerülési költsége lenne. 
Valószínűsíthető, hogy át kell csoportosítani erre a célra pénzösszeget, vagy kevesebb értékű 
ajándékot kell összeállítani, mert elsődlegesen a segélykérelmek elbírálását tartja fontosnak a 
bizottság.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Igen ez így van. Azt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, 
hogy az a 6 millió forint, amit bírság címén az önkormányzattal visszafizettettek, az hiányzik.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb, hozzászólás van-e? 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Amióta a pénzügy területén személyi változás történt, időben 
beérkeznek-e a beszámolók a kincstár felé? Várható-e még további bírság kiszabása? 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Szerencsére kaptunk egy ellenőrzést a 
kincstártól, aminek azért örülök, mert ők is láthatják azt bizonylati szinten, hogy itt mi zajlott, 
és meg fogják mondani hivatalból, hogy mit kell ilyen esetben tenni. Szeptember 11-én kint 
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voltak egy nyitó megbeszélésen, és az addig feltöltött szabályzatainkból mindet elfogadták. 
Az adatszolgáltatásokat határidőben és jó tartalommal tudjuk teljesíteni. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A tisztánlátás végett kiegészíteném azzal, hogy amit 
befizettünk bírságot augusztus hónapban az a 2015 év felülvizsgálatának eredménye. Amiről 
a pénzügyi csoportvezető beszélt az a változásra vonatkozik, és a 2017. évre. Nagyon fontos 
arra kitérni, amiről nem beszéltünk, hogy jövőre megtörténik a 2016 év felülvizsgálata, 
aminek következményeként lesz bírság. Összeget nem tudok mondani, de biztos, hogy lesz, 
ez már tudható. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb hozzászólás? Nincs, aki a rendeletmódosítással 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
Szavazásra bocsátást követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és 
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2017. (IX.27.) 

önkormányzati rendelete 
   Nagylak Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

1/2017.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
4.5.A Petőfi utca forgalmi rend változása 

      
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a Petőfi utca forgalmi rendjének 
változásáról szóló előterjesztés. A téma már többször a testület élé került, de nem találtuk meg 
a helyes megoldást. Ezzel kapcsolatosan megkérem jegyző asszonyt foglalja össze, hogy mi 
történt az elmúlt egy hónapban. Az üggyel kapcsolatosan írásban megszólítottuk az utca 
lakóit, akik nyilatkoztak az elképzeléssel kapcsolatban, illetőleg a kihatásokra is kitekintést 
ad. Tartalmazza az előterjesztés azt is, hogy a testület nem először foglalkozik a tárgykörrel. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Az előterjesztés mindenre kiterjedően tartalmazza azokat 
az alternatívákat, melyek az utcában történő forgalomkorlátozást biztosíthatják. Felvázolja a 
jogi hátteret egyrészt abban, hogy egy önkormányzati útról van szó, ebben az esetben az 
önkormányzat dönt a használatának lehetőségeiről, másrészt a közlekedés szabályi szerinti 
lehetőségek figyelembevételével. Ezzel kapcsolatosan még egy fontos dolog van, amiről 
említést kell tennem. Polgármester úr tájékoztatott arról, hogy alpolgármester úr által készült 
egy felmérő lap, megkeresés az utcabeliek nyilatkozatával a forgalomkorlátozásra 
vonatkozólag. Amikor ez hozzám került, már elindult a folyamat. Az aggályom a kérdés 
föltételére vonatkozik, ami így szólt „ebbe az utcába bejöhetnek-e az idegenek, vagy sem” Az 
idegenek szó személyi meghatározás, itt viszont járművek behajtásáról van szó. Amennyiben 
idegeneket az utcából kitiltunk az diszkriminatív megkülönböztetés, melyet az alaptörvény 
tilt. A megkereséssel nincs probléma, mert bárki kezdeményezheti, de ilyen formában 
meggyőződésem, hogy alaptörvénybe ütköző. Ettől függetlenül a testület az előterjesztésben 
szereplő alternatívákról dönthet, mert a határozati javaslatokban járművekről és 
forgalomkorlátozásról van szó. De úgy gondoltam, hogy ezt mindenképpen jeleznem kellett a 
testület felé.  
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Locskai Zoltán polgármester: Köszönjük a kiegészítést. Örömmel hallanám mindenkinek a 
véleményét, hogy mi lenne a legjobb. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Azt tudhatjuk-e, hogy a közvélemény kutatásnak mi lett az 
eredménye?  Ugyanis akikkel én beszéltem azok a zsákutca kialakítást ellenezték. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Tisztelt Képviselő Társaim! Mint a Petőfi utcában 
lakó több lakótársam kérésére tárgyaljuk az előterjesztést. A határátkelő felé haladó külföldi 
és hazai rendszámú járművek lerövidítik az utat, és a Petőfi utcán keresztül haladnak céljuk 
elérése érdekében. Korábban kértem polgármester úrtól azt a statisztikát, hogy mennyi az 
áthaladó járművek száma.  A népesség nyilvántartás szerint az utcában 25 fő lakik, ebből 14 
fő kérte a forgalomváltozást. A kérdőív sorszámozott, a hivatal által lebélyegzett lapot 
készítve az utcában lakcímmel rendelkezőt kerestem fel. Az egyik kérdés így hangzott 
„forgalomkorlátozása bármilyen módon az idegenek számra” a másik „a jelenlegi állapot 
megtartása”. Igennel, vagy nemmel kellett választ adni. A lakók többsége a  
„forgalomkorlátozása bármilyen módon az idegenek számra” voksolt. Az idegenek számára a 
nemzeti, vagy a hazai jog szerint talán diszkriminatívnak tűnik, de az itt élők számára egy 
meghatározó közeget és személyközösséget jelent. Miután ilyen nagyarányú a 
forgalomkorlátozási igény, a nemmel szavazók számára is elmondtam, hogy nem arról szól, 
hogy falat építsünk, hanem táblák kihelyezésével is megoldható a probléma. A behajtani tilos 
tábla alkalmazásával a szolgáltatások elérhetetlenek lesznek.  Az egyirányú táblát helyezünk 
ki, akkor ez a tiltás a felére esik, ami még mindig sok, mert számításaim szerint napi szinten 
130-150, de előfordult a 200 autó, nagy része áruszállító tréner. Nem volt kellemes hallgatni 
sem nappal, de kifejezetten nem, éjjel.  Így kötelességemnek éreztem, hogy itt élőket tekintve 
a változás érdekében ezt az ügyet fölvállaljam. A zsákutca megvalósítása nem egy faltól, falig 
történő építmény megépítéséről szól. Az a fajta közlekedési mód, amely kerékpárosok, 
rokkantjárművel közlekedők, gyalogosok az utca teljes hosszában végig haladhatnak 
mindenféle akadályok nélkül. A táblák kihelyezése nem fogja beváltani a hozzáfűzött 
reményeket. Azért sem, mert a településeken szolgálatot teljesítő rendőrség nem szankcionál 
az utcán áthajtó idegenekre – bocsánat a kifejezésért – vonatkozóan az által, hogy a lakó-
pihenő övezet tábla kihelyezése a KRESZ szabályai szerint arra utal, hogy csak helyben lakók 
és 30 km/óra sebességgel közlekedhetnek, és a közúton közlekedő gyalogosoké az elsőbbség. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Említette alpolgármester úr, hogy megkérdezte az itt 
lakcímmel rendelkezőket, de mi a helyzet a vállalkozásokkal? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Az utcában két vállalkozás van, a vendéglő és a 
dohánybolt. Még ha ők is nyilatkoznak, akkor is kevesebben vannak, mint a lakók, akik a 
változás mellett döntöttek. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Egri István lakó esetében mindenki nyilatkozott, aki oda be 
van jelentkezve? Mert minimum tizenvalahányan lehet a bejelentettek száma. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Őt nem tudtam elérni. E tárgyban jegyző asszony 
segítségét kérve a lakók a döntéshozók, nem azok, akik nem laknak itt. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Hogyan képzeli el alpolgármester úr, a Petőfi utca egész 
végére rakna virágládát? Teljes lezárásra kerülne és tolatva vagy megfordulva lehetne innen 
kiközlekedni? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A zsákutcába behajtó szállítók egyszerű manőverrel 
behajtanak és kifordulnak. Betolat és kihajt különösebb nehézségek nélkül. Az elképzelés, 
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hogy hogyan. A társasház mellett lévő Egri István ingatlanának kezdete előtt képzelném el a 
fizikai akadályt. Így a dohány és táp boltba érkezők, akik nem hajtanak keresztül az utcán, 
meg tudnak fordulni, illetőleg a polgármesteri hivatal és a vendéglátó egység is 
megközelíthető. Köszönöm.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Én is köszönöm. Három dologra szeretném a testület 
figyelmét felhívni. A begyűjtött aláírások háttértámogatást nyújthatnak az ügyben. Nagyon 
olvassátok el a határozati javaslatokban lévőket, mert a zsákutca esetében az előadó a 
szakhatóságtól szerezte be az információt, ami úgy van, ahogy leírásra került. Valamint van 
egy vendégünk, aki szeretne hozzászólni a témához, ehhez kérem a testület hozzájárulását. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Meg lehet szavazni, de nem szükséges. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Kérem a testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy André 
László helyi lakos szót kapjon, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
169/2017.(IX.25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: André László helyi lakos hozzászólásához testületi jóváhagyás 
 

H a t á r o z a t 
   

Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, André 
László helyi lakos hozzászólásának megadásához hozzájárul, és azt 
engedélyezi. 
 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester  
   Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 

Locskai Zoltán polgármester: André úr, Öné a szó. Igen? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A vendégünk hozzászólása előtt még szeretnék egy 
gondolatot. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Én is. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Makó városban is vannak, olyan lakótelepek, ahol 
zsákutcát alakítottak ki mindkét oldalon annak érdekében, hogy a lakóközösség a nyugalmát 
biztosítsa. Az adott útszakasz hrsz. számmal ellátott önálló önkormányzati terület, bármilyen 
célra és bármilyen módon felhasználhatjuk. A gyűjtő út a Petőfi utcára nem helyes. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Ez így van, de amennyiben kihatással van más, egyéb nem 
önkormányzati útra is, már belép az, hogy ennek figyelembe vételével lehet dönteni. A gyűjtő 
útra vonatkozólag a szakembertől így kaptam az anyagot. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Máskor is mondtam már, de most is tartom magam ehhez, 
amennyiben zsákutcává nyilvánítjuk a Petőfi utcát, a forgalom a Maros utcára fog átterjedni.  
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Trembeczky Károly alpolgármester: Világos, ebből az következik, hogy az ott élők 
érdekeiket is képviselnünk kell. Akár a kisköznél, akár az utca fönti végénél korlátozni a 
forgalmat. 
 
André László helyi lakos: Nekem inkább kérdéseim lennének. Elképzelhető-e, hogy azok az 
emberek, akik áthajtanak az utcában, helyismerettel nem rendelkeznek és a navigációs 
rendszer ad számukra egy alternatív útvonalat, ezért jönnek be a Petőfi utcába. A behajtani 
tilos tábla kivéve célforgalom makói lévén több helyen is látom kihelyezve, ez is korlátozza a 
forgalmat. Viszont nem lehet tudni, hogy a térképolvasó rendszer jelöli-e a sofőrök számára, 
hogy ezen területeken, milyen korlátozások miatt nem közelíthető meg az útvonal. 
Amennyiben a korlátozás bármilyen formája nem érdekli az áthaladó sofőröket, akkor mi a 
garancia arra, hogy nem fordul be a sarki üzletnél, illetve nem hajt el a zsákutca végéig, és ott 
próbál megfordulni egy trélerrel. Valamint mi a véleménye a hatóságnak a VÁM és 
Pénzügyőrségnek, a határőrségnek, akik rendszeresen használják ezt az útvonalat áthaladásra 
egyéb okok miatt, például üldözés esetében. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A járművek áthaladása az egymásnak történő 
útvonalátadás révén szaporodott meg. Amennyiben én utaznék valahova, és ki van téve a 
zsákutca, akkor nem fogok oda behajtani. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Be fog hajtani, ez biztos. Föl sem fog neki tűnni. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Az ügy fontos, Kelló Róbert képviselő úrnak mi a 
véleménye? 
 
Kelló Róbert képviselő: Bármilyen forgalomkorlátozás mellett döntünk, nem tudhatjuk 
annak hatását, hogy működni fog, vagy sem. Javasolom, az utca végén a kötelező haladási 
irány jobbra tábla elhelyezését, és kérünk a makói rendőrkaptányságtól erre vonatkozóan egy 
ellenőrzést heti 2-3 alkalommal, amennyiben nem tartja be az illető, a hatóság kiszabja a 
közigazgatási bírságot. Valamint kitennék egy táblát a 43-as főútra, hogy jobbra fordulni tilos.   
 
Kolozsvári Rozália képviselő: A zsákutcát nem javasolom. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A határozati javaslatok utolsó pontja szóba sem jöhet a 
képviselők részéről, hogy várjuk meg, hogy az elkerülő út elkészülte mit eredményez?  
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Mindenképpen hozzunk valamilyen döntést.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A demokrácia jól működött eddig. Tábla jobbra, balra, 
zsákutca stb., de a lakók ezeknek a tábláknak a hatályosságát nem fogják élvezni. Sajnos az 
átutazók nem tudják a táblák jelentését, sokan jogosítvány nélkül jutnak el idáig, és itt várja 
őket egy jogosítvánnyal rendelkező. 
 
Kelló Róbert képviselő: Amennyiben az utca végén csak jobbra mehet, akkor nem tud 
elmenni a határ fele.  
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Akkor nem éri meg neki, ha behajt a Petőfi utcába.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Amennyiben jó megoldás születik most az ülésen, az 
itt lakók föllélegeznek. Ennek következtében kötelességünk lesz a Maros utcát is megvédeni, 
de ha nem, akkor az itt lakók biztos, hogy elítélik a testületet.  
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Kolozsvári Rozália képviselő: Mi a jó vélemény? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Az, hogy ne tudjanak az utcába behajtani. Ezt a célt 
azonban a fizikai akadállyal lehet megvalósítani. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Van-e még javaslat, hozzászólás? Nincs, akkor szavazzunk.  
Az I. számú határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő testület 0 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
170/2017.(IX.25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Petőfi utca jelenlegi forgalmi rend fenntartásának elutasítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Petőfi utca jelenlegi forgalmi rendjének fenntartást elutasítja. 

 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester  
Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesítést kap: 
1./ Locskai Zoltán polgármester 
2./ Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
 

Locskai Zoltán polgármester: Aki a II. számú határozati javaslattal egyetért, kérem, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő testület 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
171/2017.(IX.25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Petőfi utca forgalmi rendjének egyirányú utcává nyilvánításának elutasítása 
 

H a t á r o z a t 
 

1. Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a   
Petőfi utca jelenlegi forgalmi rendjét egyirányú utcává történő megváltoztatását 
elutasítja. 
 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester  
Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesítést kap: 
1./ Locskai Zoltán polgármester 
2./ Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
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Locskai Zoltán polgármester: Aki a III. számú határozati javaslattal egyetért, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Kelló Róbert képviselő: Olyan nem lehet, hogy csak tábla? 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Én is ezt kérdezném. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Ezt így kell megszavazni, és a végén lehet egy új határozatot 
hozni, amiben csak a tábla szerepel.  
 
A képviselő testület 0 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
172/2017.(IX.25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Petőfi utca forgalmi rendjének kombinált táblák és sebességcsökkentő akadályok 
elhelyezésének elutasítása 
 

H a t á r o z a t 
 

1. Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a  
Petőfi utca jelenlegi forgalmi rendjét kombináltan táblák és sebességcsökkentő   
akadályok (fekvőrendőr) kiépítésével történő megváltoztatását elutasítja. 
 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester  
Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesítést kap: 
1./Locskai Zoltán polgármester 
2./Izsákné Hetényi Valéria jegyző 

 
Locskai Zoltán polgármester: Aki a IV. számú határozati javaslattal egyetért, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő testület 0 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
173/2017.(IX.25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Petőfi utca forgalmi rendjének tehergépkocsival behajtani tilos tábla, súlyhatár 
korlátozással kiegészítve, és időintervallum meghatározásával történő megváltoztatásának 
elutasítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Petőfi utca jelenlegi forgalmi rendjét „tehergépkocsival behajtani tilos” tábla 
kihelyezésével, súlyhatár korlátozással kiegészítve, és időintervallum 
meghatározásával történő megváltoztatását elutasítja. 
 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester  
Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
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Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesítést kap: 
1./ Locskai Zoltán polgármester 
2./ Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
 

Locskai Zoltán polgármester: Aki a V. számú határozati javaslattal egyetért, kérem, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Többször elmondtam, hogy a 43. sz. út felőli végénél 
záró elemek elhelyezésével, a főút padkájától nem kis távolságra, hanem lényegesen beljebb 
képzeltem el. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Igen, ez esetben hívtam fel a figyelmet, hogy a szakvélemény 
szerint így helyes ennek kialakítása. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Ki volt a szakvélemény írója? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Kolozsi József szerezte be az illetékes hatóságtól. Úgy 
gondolják a képviselők, hogy az előadó által beszerzett szakvéleményeket ne fogadjuk el? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Én gondolok erre, nem tudom, hogy a képviselő 
társaim, hogy gondolják. Többször elmondtam, hogy élettapasztalatom során találkoztam 
rengeteg olyan zsákutca kialakításával, melyeket elmondtam, és teljesen mindegy, hogy az 
utca elején, 1/3 részén van elhelyezve a fizikai akadály. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A szakvéleményeket nem hagyhatjuk figyelmen kívül, mert 
nem a mi kezelésünkben lévő utakra is kihatással van. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Én ezt szavazom meg abban a formában, hogy nem a 
43-as padkájától kis távolságra, hanem ahogy elmondtam lejjebb történő elhelyezésével.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Ezt megszavazhatjuk úgy, hogy ahogy van?  
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Ezt így, ahogy az előterjesztésben van, a VI. számút is, és 
VII. számúként egy újat elfogadva.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Még egyszer felteszem a kérdést, aki az előterjesztésben 
kiadott V. számú határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő testület 0 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
174/2017.(IX.25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Petőfi utca forgalmi rendjének a 43. sz. út felőli végénél záró elemek 
elhelyezésével, a főút padkájától kis távolságra beljebb. A Petőfi utca másik végén a 
„zsákutca” tábla kihelyezésével, míg a 43. sz. főút menetirányainak megfelelően „balra 
bekanyarodni tilos” és „jobbra bekanyarodni tilos” táblák kihelyezésével történő 
megváltoztatásának elutasítása 
 

H a t á r o z a t 



21 
 

 
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Petőfi utca jelenlegi forgalmi rendjét a Petőfi utcának a 43. sz. út felőli végénél 
záró elemek elhelyezésével, a főút padkájától kis távolságra beljebb. A Petőfi 
utca másik végén a „zsákutca” tábla kihelyezésével, míg a 43. sz. főút 
menetirányainak megfelelően „balra bekanyarodni tilos” és „jobbra 
bekanyarodni tilos” táblák kihelyezésével történő megváltoztatását elutasítja. 

 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester  
Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesítést kap 
1./ Locskai Zoltán polgármester 
2./ Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
 
 

Locskai Zoltán polgármester: Aki az előterjesztésben kiadott VI. számú határozati 
javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő testület 0 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
175/2017.(IX.25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Petőfi utca forgalmi rendjének napirendről történő levételének elutasítása 
 

H a t á r o z a t 
 
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Petőfi utca forgalmi rendjének 2018. július 31. napjáig az elkerülő út átadásáig 
a napi rendről történő levételét, és az átadást követően az ismételten 
önkormányzati kezelésbe kerülő 4451-es számú úttal történő forgalmi 
rendjének felülvizsgálatát elutasítja. 
 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester  
Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesítést kap 
1./ Locskai Zoltán polgármester 
2./ Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
 

Locskai Zoltán polgármester: Akkor fogalmazzuk meg a VII. számú határozati javaslatot. 
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Petőfi utca 
jelenlegi forgalmi rendjét a Petőfi utca a 43. sz. főút felőli végénél, a főút padkájától 40 
méterre a Petőfi utca 17. 13 hrsz. számú ingatlan előtti területen fizikai akadály 
kihelyezésével látja el, továbbá a Petőfi utca mindkét végére zsákutca tábla kerül 
kihelyezésre. Egyéb tábla nem lesz? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Nincs. 
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Izsákné Hetényi Valéria jegyző: A táblák kiadása minek a terhére történik? 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A dologi kiadások terhére. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Továbbra is fönt tartom, hogy a Petőfi utca lakóinak 
megkérdezése számomra aggályos, diszkriminatív, amit nekem jelezni kell.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Megkérem jegyző asszonyt olvassa föl a határozati javaslat 
pontos szöveget. 
 
Kelló Róbert képviselő: Kérdezem, amit én javasoltam, azt is megfogalmazzuk? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Igen, megfogalmazhatjuk azt is. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy határoz, hogy a Petőfi utca jelenlegi forgalmi rendjét a Petőfi utca a 43. sz. főút felőli 
végénél, a főút padkájától 40 méterre a Petőfi utca 17. 13. hrsz. számú ingatlan előtti területen 
fizikai akadály kihelyezésével látja el, továbbá a Petőfi utca mindkét végére zsákutca tábla 
kerül kihelyezésre. A záró elemek és a KRESZ táblák költségét az önkormányzata 2017. évi 
költségvetésében a dologi kiadások terhére biztosítja. 
Tehát egy tábla kihelyezéséről van szó, a zsákutca. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: De miért? A zsákutca azt jelenti, hogy oda be lehet hajtani. 
Oda behajtani tilos tábla kell. Ahol forgalmi akadály van, oda minek zsákutca tábla? Haladási 
irány táblára is szükség van. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Előzőekben egy tábláról volt szó. Kérdeztem, hogy van-e 
még egyéb tábla, 
 
Locskai Zoltán polgármester: Összesen 4 tábláról beszélünk, két kötelező haladási irány és 
két zsákutca tábláról.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Kérem, a testület tagjait támogassák ezt a határozati 
javaslatot. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: A többi tábla milyen, és hol kerüljön kihelyezésre? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Aki a megfogalmazott VII. számú határozati javaslattal 
egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő testület 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
176/2017.(IX.25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Petőfi utca forgalmi rendjének fizikai akadállyal történő ellátása és zsákutca tábla 
kihelyezésének elutasítása 
 

H a t á r o z a t 
 
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Petőfi utca jelenlegi forgalmi rendjét a Petőfi utca a 43. sz. főút felőli végénél, 
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a főút padkájától 40 méterre a Petőfi utca 17. 13 hrsz. számú ingatlan előtti 
területen fizikai akadály kihelyezésével történő ellátását, továbbá a Petőfi utca 
mindkét végére zsákutca tábla kihelyezéséről szóló határozati javaslatot 
elutasítja. 

 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester  
Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesítést kap 
1./ Locskai Zoltán polgármester 
2./ Izsákné Hetényi Valéria jegyző 

 
 

Locskai Zoltán polgármester: Következő VIII. számú határozati javaslatot kérem, jegyző 
asszonyt olvassa föl.  
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: A Petőfi utca 43. számú út felöli végén kötelező haladási 
irány jobbra, a 43. számú útkereszteződés előtt a határátkelő irányából jobbra kanyarodni 
tilos, a Petőfi u. 4451. jelű út felöli északi végén járműszerelvénnyel behajtani tilos tábla 
kihelyezése. 3 tábla kihelyezéséről van szó. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Aki a megfogalmazott VIII. számú határozati javaslattal 
egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő testület 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül a VIII. számú határozati javaslatról nem született döntés. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Úgy látom, hogy alpolgármester úr nem kíván elmozdulni a 
fizikai akadály kihelyezésétől egyéb irányba. A Kelló Róbert képviselő úr által felvetett 
javaslatot jómagam is el tudom fogadni. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Polgármester úr szünetet rendeljen el, én megnézem a 
jogszabályt, mert szerintem egy ülésen ugyanazon témában kétszer nem lehet szavazni. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Szünetet rendelek el. 
 
Szünet. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Folytatjuk a tanácskozást, kérdezem jegyző asszonyt, a 
jogszabály milyen lehetőséget biztosít a testület számára? 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Igen, lehet még egyszer szavazni. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Továbbra is fenn tartom, hogy a VIII. határozati javaslatot 
tudom támogatni. Kérem jegyző asszonyt, olvassa föl még egyszer ennek a szövegét.  
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: A Petőfi utca 43. számú út felöli végén kötelező haladási 
irány jobbra, a 43. számú útkereszteződés előtt a határátkelő irányából jobbra kanyarodni 
tilos, a Petőfi u. 4451. jelű út felöli északi végén járműszerelvénnyel behajtani tilos tábla 
kihelyezése. 3 tábla kihelyezéséről van szó. 
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Locskai Zoltán polgármester: Amennyiben ezt átgondolták a képviselők, kérem, aki a 
megfogalmazott VIII. számú határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
177/2017.(IX.25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Petőfi utca forgalmi rendjének megváltoztatása 
 

H a t á r o z a t 
 
1. Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Petőfi utca 43. számú út felöli végén kötelező haladási irány jobbra, a 43. 
számú útkereszteződés előtt a határátkelő irányából jobbra kanyarodni tilos, a 
Petőfi u. 4451. jelű út felöli északi végén járműszerelvénnyel behajtani tilos 
tábla kihelyezésérő szóló határozati javaslatot elfogadja. 
 

 2. A KRESZ táblák költségét az önkormányzata 2017. évi költségvetésében a 
 dologi kiadások terhére biztosítja.  

 
3.Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a döntésnek megfelelő intézkedéseket tegye meg és a 
döntésről a Makói Rendőrkapitányságot tájékoztassa   

 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester  
Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesítést kap 
1./ Locskai Zoltán polgármester 
2./ Izsákné Hetényi Valéria jegyző 

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

 
Locskai Zoltán polgármester: Egyebek következnek, átadom a szót a testületnek. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Működik-e már a kamerarendszer? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyelőre nem, mert nem jutunk előbbre a DÉMÁSZ 
szolgáltatóval. 3 lekötésre van szükség, amihez minden kért anyagot a rendelkezésükre 
bocsátottunk. Külső partnerek végzik el ezeket a munkákat, és akkor, amikor az idejük 
engedi. A 3 oszlophely a két sebességmérő, illetve a Danyi Erzsébet háza előtt lévő oszlop. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: A polgármesteri hivatal korszerűsítésére benyújtott pályázat 
nyert? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Igen a kommunikációra vonatkozó mérföldkőnél vagyunk 
jelenleg, 3 árajánlatot kértünk erre, a Makó Tv-vel kötöttünk szerződést. Ennek értelmében föl 
kell tenni a honlapra, és majd ki kell függeszteni a táblát az épületre is.  A munkálatokat 
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decemberben kezdik, az átadás 2018. július végén várható. A szálára a pályázati pénz 
megérkezett, a 6 millió önerőt kell biztosítani hozzá, ami a képviselők számára ismeretes. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Kérdezném, hogy a csanádpalotai társulással korábban gond 
volt, jelenleg az elszámolás milyen fázisban van?  
 
Locskai Zoltán polgármester: Továbbra is gond van. Ma délelőtt voltam egy társulási 
ülésen. A 2016 évet sikerült nagyvonalakban lezárni, ez nagylak vonatkozásában 704 e forint 
tartozásunk van, természetesen minden önkormányzatnak van, de senki nem tudja, hogy 
miből. Ebben a tekintetben a 2017. évi költségünk havi szinten 360 e forint, ami évi 
viszonylatban 3,8-4 millió forint kiadást jelent. Jelenleg azon vagyunk, hogy a feladatot 2018 
januárjától mi fogjuk ellátni. Számításaink szerint ez 1 millió forintnál nem lett volna több, 
pedig a társulás célja a költséghatékonyság. A tartozás költségét beépítettük a REKI 
pályázatba. Mindenképpen támogatom azt, hogy ki kell lépni ebből a társulásból.  
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Mi a vége a DAKK-kal folytatott egyeztetéseknek a gyári 
megállóval kapcsolatosan? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Nincs vége, két héttel ezelőtt leültünk tárgyalni határozott 
álláspont született arról mindhárom fél részéről, hogy a busz be fog járni, de nem kaptam 
tőlük erre vonatkozólag semmi értesítést. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: A kisbusszal kapcsolatosan kérdezem, hogyan és mikor 
változott a használatbavétel tarifája, mert nem emlékszem rá, hogy erről mikor döntöttünk?  
 
Locskai Zoltán polgármester: Nem volt szabályozva az, hogy más közösségi célokra nem 
lehet igénybe venni, arról van szó, hogy nem tudták igénybe venni a költség miatt.  
 
Kolozsvári Rozália képviselő: A szolgáltatás ára a benzinköltség és a sofőr díja volt. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Igen, a sofőr 800,-Ft-os óradíja volt. 
 
Kolozsvári Rozália képviselő: Én határozottan emlékszem arra a testületi ülésre, mert én 
javasoltam, hogy adjuk oda a Nagylak FC-nek, amikor vendégszerepelnek, a nyugdíjasoknak 
bevásárlásra, és a testület volt, aki a javaslatomat leszavazta. A határozat szerint mindenkinek 
fizetnie kell a használatért. Nem? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Nem. A 800,-Ft-os órabér a sofőr személyéhez volt kötve. 
Onnantól kezdve, hogy ő felmondott, attól kezdve csak a rezsiköltség áll fönn. Jelenleg ez 
most nincs. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A faluban közlekedő motoros lakosról szeretnék 
jelzést tenni. Az ingatlana előtt a járdán parkol a járművel folyamatosan, ami a 
gyalogosközlekedést akadályozza, valamint a sebesség betartását sem tartja szem előtt. A 
másik gondolatom, hogy a táp boltnak van-e működési engedélye? Pénztárgép stb. használata, 
mert már erre vonatkozólag is történtek megjegyzése. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Nem tudom megmondani, fölírom és utána nézünk. A 
pénztárgép tekintetében nem tudom van-e jogosultságunk. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Ez a NAV feladata. 
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Trembeczky Károly alpolgármester: De a működési engedély az önkormányzat hatásköre. 
A HACCP betartása nem valósul meg minden üzleti egység esetében. A sarkon lévő üzlet 
esetében a péksüteményt kint tárolják, ami nem higiénikus. Az üzletnek nincs neve, nincs 
nyitva tartás kiírva. Az idősekre tekintettel az üzlet lépcsője nagyon magas, erre is oda kellene 
figyelnie az üzemeltetőnek. A vendéglátó egységben a mozgáskorlátozottak nem tudják 
használni a mosdót.   
 
Locskai Zoltán polgármester: Az üzlet elnevezésére vonatkozóan van jogszabály? 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Igen, megnézem. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Az akadálymentesítés napjainkban még nem kötelező minden 
területen. Van-e még egyebek? 
 
Kelló Róbert képviselő: A kendergyári buszmegállónál heti 2 alkalommal kellene a szemetet 
elszállítani. 
  
Locskai Zoltán polgármester: Heti 4 alkalommal, annyira telepakolják a buszosok. Gyakran 
járnak arra a közmunkásaink, de fokozottan figyelni fogjuk. 
 
Kelló Róbert képviselő: A Gyár telep 6. számú háznál, ahol visszakerült a cserép, azért esik 
le újra, mert a madárdeszka megrongálódott. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Nem tudom, nem láttam, megnézzük. 
 
Kelló Róbert képviselő: Juhász István mögött lévő szántóföldre behajt a traktor, összetöri a 
járdát. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Azt a rész kiszélesítjük, és megerősítve fogjuk lebetonozni. 
 
Kelló Róbert képviselő: A kendergyárnál lévő keskeny járda mellett akáccserjék nőttek, nem 
lehetne levágni? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Nem a mi területünk, de megnézzük. 
 
Kelló Róbert képviselő: 2009-ben mikor vezették a vizet előttünk nem lett kijavítva. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Megnézzük. Van-e még egyebek? Nincs. A napirendeket 
megtárgyaltuk, megköszönöm a jegyző asszonynak, a testületnek, a hivatal munkatársainak a 
munkát. A soros, nyílt testületi ülést követően zárt ülésre kerül sor. 17.15 órakor. 
  

k.m.f. 
 
 

 Locskai Zoltán Izsákné Hetényi Valéria 
 polgármester jegyző 
           
 
 
 Kelló Róbert  Trembeczky Károly 
                 jkv. hitelesítő  jkv. hitelesítő  


