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Iktató szám: 2-36/2017. 

 
NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2017. OKTÓBER 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 
 
 

N A P I R E N D 
 
 

1. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 

 
2. Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról (közmeghallgatás) 

Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

3. Tájékoztató az adóbevételek és az átengedett bevételek alakulásáról (közmeghallgatás) 
Előadó: Locskai Zoltán    

 
4. Előterjesztések 

      4.1.Képviselői mandátumról lemondás - Képviselői eskütétel 
      4.2.Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági tag választása 

4.3.Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági elnökválasztás  
4.4.Szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet módosítása 
4.5.Pályázat benyújtása a GINOP 3-3-1-16-00001 c. pályázati felhívás 
4.6.Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

 Szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
 helyezése és új rendelet elfogadása 

4.7.A szociális alapszolgáltatások szakmai programjának elfogadása  
4.8.A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása 
      
5. Egyebek 

 
 

RENDELET 
 

 
12/2017.(X.02.) önkormányzati rendelet 
 

 
Szociális célú tüzelőanyag támogatásról 
szóló rendelet módosítása 
 

 
 
13/2017.(X.02.) önkormányzati rendelet 
 

 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 11/2014. (X. 27.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül  helyezése és 
új rendelet elfogadása 
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HATÁROZAT 
 

 
187/2017.(X.30.) képviselő-testületi határozat 

 
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 

 
188/2017.(X.30.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Napirend elfogadása 
 

 
189/2017.(X.30.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Polgármesteri tájékoztató 

 
 
190/2017.(X.30) képviselő-testületi határozat 
 

 
Tájékoztató a környezet állapotának 
alakulásáról 

 
191/2017.(X.30.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Tájékoztató az adóbevételek és az 
átengedett bevételek alakulásáról 
 

 
192/2017.(X.30.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Képviselői mandátumról lemondás 

 
 
193/2017.(X.30.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági 
tag választása 

 
194/2017.(X.30.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Szociális, Kulturális, Ügyrendi 
Bizottsági elnökválasztás 
 

 
195/2017.(X.30.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Pályázat benyújtása a GINOP 3-3-1-16-
00001 c. pályázati felhívás 
 

 
196/2017.(X.30.) képviselő-testületi határozat 
 

 
A szociális alapszolgáltatások szakmai 
programjának elfogadása 
 

 
 
197/2017.(X.30.) képviselő-testületi határozat 
 

 
A települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati költségvetési támogatása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 30-án 14.00 
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében 
megtartott soros, nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  

Locskai Zoltán polgármester 
Gulácsi Krisztina Ágnes 
Kelló Róbert  
Varga István képviselők. 

 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Trembeczky Károly alpolgármester. 

 
Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető, 
Kolozsi József építésügyi ügyintéző, Kanton Eszter adóügyi ügyintéző, Pápai Endréné HVB 
elnöke, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi 
csoportvezető, Kolozsi József építésügyi ügyintéző, Pápai Endréné HVB elnöke, Tóth 
Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszöntöm a soros, nyílt képviselő-testületi ülésen megjelent 
képviselőket Izsákné Hetényi Valéria jegyző asszonyt és a hivatal munkatársait.  
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 4 fő megjelent, - Varga István úr eskütételére a 
mai ülésen kerül sor, a beiktatásig a szavazók száma 3 -, az ülés határozatképes, azt 
megnyitom.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kelló Róbertet és Gulácsi Krisztina Ágnest 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 Gulácsi Krisztina Ágnes legyen, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
187/2017. (X. 30.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 30-án 
tartott soros, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Kelló Róbert és Gulácsi 
Krisztina Ágnes képviselőket megválasztotta. 
 
Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 

Locskai Zoltán polgármester: A mai ülés anyagának tárgyalását a meghívóban kiküldöttek 
szerint javasolom, egyéb javaslatom nincs.  
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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 környezet állapotának alakulásáról (közmeghallgatás) 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
3. Tájékoztató az adóbevételek és az átengedett bevételek alakulásáról 

(közmeghallgatás) 
      Előadó: Locskai Zoltán    
 
4. Előterjesztések 
4.1.Képviselői mandátumról lemondás - Képviselői eskütétel 
4.2.Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági tag választása 
4.3.Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági elnökválasztás  
4.4.Szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet módosítása 
4.5.Pályázat benyújtása a GINOP 3-3-1-16-00001 c. pályázati felhívás 
4.6.Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési  Szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül  helyezése és új rendelet elfogadása 
4.7.A szociális alapszolgáltatások szakmai programjának elfogadása tárgyában 
4.8.A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatása 
      
5. Egyebek 
 

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 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
188/2017. (X.30.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 30.-i 
soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. Polgármesteri tájékoztató 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
2. Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról (közmeghallgatás) 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
3. Tájékoztató az adóbevételek és az átengedett bevételek alakulásáról 

(közmeghallgatás) 
      Előadó: Locskai Zoltán    
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4. Előterjesztések 
4.1.Képviselői mandátumról lemondás - Képviselői eskütétel 
4.2.Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági tag választása 
4.3.Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági elnökválasztás  
4.4.Szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet módosítása 
4.5.Pályázat benyújtása a GINOP 3-3-1-16-00001 c. pályázati felhívás 
4.6.Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési  Szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül  helyezése és új rendelet elfogadása 
4.7.A szociális alapszolgáltatások szakmai programjának elfogadása tárgyában 
4.8.A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatása 
      
5. Egyebek 
 

1.sz. n a p i r e n d: Polgármesteri tájékoztató 
 
Locskai Zoltán polgármester: Kiadásra került a tájékoztató, van-e kérdés, kiegészítés? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzunk. 
Aki egyetért a polgármesteri tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
189/2017. (X.30.) 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 

 
 
2.sz. n a p i r e n d: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról 
 
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztésben olvashatták a képviselők, hogy 
törvény alapján szükség szerint, de legalább évente tájékoztatni kell a lakosságot a 
környezetünk állapotáról. Az anyag átolvasása után megállapítottam, hogy nem a legfrissebb 
adatokat tartalmazza, ami egy honlap segítségével készül el. A tájékoztatóban szerepel olyan 
táblázat, amely 2014. évi adatokat tartalmaz, ami elég régi. Megkérem jegyző asszonyt 
tájékoztassa a testületet, milyen időközönként frissül az adatbázis, mert az elkerülő úttal 
kapcsolatosan már láthatunk frissebb adatokat, de a statisztikai adatok terén nem.  
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Itt van az előterjesztés készítője is, ő többet tud erről 
mondani, de az előzetes egyeztetések során az ügyintéző tájékoztatott arról, hogy az adatok 
nem frissek és két éves időintervallumban szokták frissíteni. Magyarcsanádon is fölmerült ez 
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a probléma, abban maradtunk, amennyiben a jövőben is marad ez a napirend, megpróbálunk 
más honlapokról frissebb információkat beszerezni. Jelenleg ennyit tudok hozzáfűzni az 
előterjesztéshez.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Kérdezem Kolozsi József ügyintézőt, hogy mi a rálátása a 
frissítéssel kapcsolatban, ez egy természetes dolog?   
 
Kolozsi József építésügyi előadó: Köszönöm a szót. A településinformációs rendszert direkt 
azért hozták létre, hogy az önkormányzatokat információkkal lássák el. Sajnos valóban nincs 
frissítve, sőt a tavalyi évben sem volt, ezért nem tudtam naprakészen elkészíteni az 
előterjesztést. Ahogyan jegyző asszony is említette a jövőben megpróbálok más honlapról is 
friss információt szerezni. 
 
Kelló Róbert képviselő: A 15 oldalon köztisztaság és hulladékkezelés címszó alatt a 
településen keletkezett egy főre jutó szilárd hulladék mennyisége 231,9 tonna.   
 
Locskai Zoltán polgármester: Jogos az észrevétel, feltettük a kérdést Kolozsi József 
ügyintézőnek is. Elírás történhetett, az egy főre jutó, vagy egész Nagylak települést fedi-e le?  
 
Kolozsi József építésügyi előadó: Az egész településre vonatkozik. 
 
Gulácsi Krisztina képviselő: A kéthetes szállítás sem helytálló, mert heti rendszerességgel 
viszik el a szilárd hulladékot. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Igen, valóban így van. De látunk azért frissebb adatokat is, 
gondolok, itt az elkerülő útra, mert én 2018. április hóra tudtam a munkálatok befejezését, a 
tájékoztatóban meg augusztus vége van megjelölve az átadás időpontja. Van-e kérdés, 
észrevétel? Amennyiben nincs, aki a tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
190/2017. (X.30.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete- környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének e) 
pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése alapján Nagylak község környezeti 
állapotának alakulásáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja. 
  
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

3. sz.n a p i r e n d: Tájékoztató az adóbevételek és az átengedett bevételek alakulásáról 
 

Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend az adóbevételek alakulásáról szóló 
tájékoztató. Ezzel kapcsolatban várom a pénzügyi csoportvezető urat, aki még nem érkezett 
meg. Kérdezem az adós munkatársat, tud-e valamit az érkezéséről? 
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Kanton Eszter adóügyi ügyintéző: Kettő órára ígérte, hogy itt lesz.    
 
Locskai Zoltán polgármester: Míg megérkezik, az adókkal foglalkozó munkatársnak 
tesszük fül a kérdéseket. Engem már is a gépjármű adó érdekelne. A hátralék 399.072,-Ft. Ez 
hány %-a 2017. évre tervezett adóbevételnek? 
 
Kanton Eszter adóügyi ügyintéző: Az előterjesztés elején látható a gépjármű adó tervezett 
bevételi összege. 
 
Kelló Róbert képviselő: Körülbelül a 20%-a. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Mi a helyzet az áthúzódó adókkal?  
 
Kanton Eszter adóügyi ügyintéző: Csak akkor tudok letiltást eszközölni, ha az adózó 
legalább egy évi előírt adót nem fizetett be. Folyamatosan küldöm a felszólításokat. A 
gépjárműadó terén csekély kivonást tudok kezdeményezni, amennyiben a felszólításra nem 
történik befizetés.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Megerősítést szeretnék abban, hogy év elején történtek 
befizetések az áthúzódó adók terén. Miután kimentek a felszólítások az 5 napos határidővel, 
úgy tűnik, hogy hatásos volt, mert az elmaradásokat sokan rendezték. Az iparűzési adó terén 
minden évben jelentős összegű visszafizetési kötelezettségünk keletkezik, ami abból ered, 
hogy a bevallást benyújtók inkább nagyobb összeget fizetnek be, mint, ami ténylegesen 
megilletné az önkormányzatot. A probléma akkor jelentkezik, ha a befolyt összeget 
betervezzük fejlesztésekbe, mert a visszafizetéssel ez hiányozni fog a rendszerből. A 
visszafizetési összeget beterveztük a REKI pályázat keretébe, ami még nem került elbírálásra. 
Kérdés, észrevétel van-e? 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Tájékoztatni szeretném a testületet, hogy az 
okmányirodának megküldve az adós gépjárműhátralékát megkezdődik a forgalomból történő 
kivonás. Ez a leghatékonyabb módszer, jelentős összegű hátralékok is kiegyenlítésre kerültek.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Szavazzunk. Aki a 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
191/2017. (X.30.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: az önkormányzat 2016. évi adóbevételeinek és átengedett bevételek alakulásáról 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi 
adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta azt. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Kanton Eszter adóügyi ügyintéző 
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4. sz.n a p i r e n d: Előterjesztések 
 
4.1.Képviselői mandátumról lemondás - Képviselői eskütétel 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend az előterjesztések, 4.1. a képviselői 
mandátumról való lemondás. Már ismert a képviselők előtt, hogy Kolozsvári Rozália 2017. 
10. 10. napjától képviselői mandátumáról való lemondását írásban benyújtotta. Ebben az 
esetben a soron következő képviselő lép a helyébe, aki Varga István úr, írásbeli nyilatkozata 
alapján a mandátumot elfogadta, valamint a bizottságban felkínált feladatot is elvállalta. Az 
előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény? Nincs. Kérem, szavazzunk, aki a 
képviselő asszony lemondásával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
192/2017.(X.30.) Képviselő-testület határozat 
Tárgy: Kolozsvári Rozália önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése 

 
  H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kolozsvári Rozália  
képviselő 2017. október 06. napján kelt, önkormányzati képviselői 
mandátumáról történő lemondását magába foglaló nyilatkozatát tudomásul 
vette. 
 
A lemondás időpontja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 30. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő által 
meghatározott időpont: 2017. október 10.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 
Locskai Zoltán polgármester: Mindezek alapján átadom a szót a helyi választási bizottság 
elnökének, hogy ismertesse az eredményt és a képviselőtől vegye ki az esküt. 
 
Pápay Endréné HVB elnöke: Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait és a megjelenteket. A 
HVB 4 igen szavazattal megállapította, hogy 2014. október 12. választás napján készült 
hitelesített jegyzőkönyv alapján a szavazatszám szerinti sorrendben a következő legtöbb (78) 
szavazatot Varga István MSZP jelöltje érte el. 
A képviselő jelölt írásban tett nyilatkozatában vállalta Nagylak Község Önkormányzata 
Képviselő-testületében megüresedett önkormányzati képviselői mandátum személyével való 
betöltését. 
 
A képviselő-jelöltnek a képviselő-testület előtt esküt kell tennie. Az eskütételhez felkérem a 
jelenlévőket, és a jelöltet szíveskedjenek felállni. 
 
Az eskü szövegét előolvasom.  
 
E S K Ü 
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Pápay Endréné HVB elnök: Megállapítom, hogy Varga István az MSZP jelöltje az esküt 
letette részére a megbízólevelet átadom. (Az esküokmány és a megbízólevél a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) A képviselő-testület a mai nappal ismét 5 fővel végzi a munkáját. 
 
4.2.Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági tag választása 
 
Locskai Zoltán polgármester: Képviselőtársunk kiválásával a szociális bizottság egy fővel 
kevesebb lett, ezért helyébe tagot kell választani. Varga István képviselő urat felkértem a 
feladatra, aki nyilatkozatában vállalta a pozíciót és most már ő is szavazhat. Kérdés, 
hozzászólás van-e? Nincs. Kérem, szavazzunk, aki a képviselő asszony lemondásával 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
193/2017.(X.30.) Képviselő-testület határozat 
Tárgy: Varga István Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági tag megválasztása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzat 22. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, Varga István 
képviselőt a Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság tagjává megválasztotta. 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
- VargaIstván képviselő, bizottsági tag 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 

 
Kelló Róbert képviselő: Szeretném jelezni, hogy én tagja vagyok a pénzügyi bizottságnak. 
Amennyiben a szociális bizottság elnökének választanak, úgy tudom, hogy nem lehetek 
mindkét bizottságnak tagja. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Ebben jegyző asszony segítségét kérném.  
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Kérnék egy rövid szünetet, hogy az SZMSZ-ben utána 
nézzek. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Néhány perc szünetet rendelek el. 
 
Szünet. (14.32) 
 
Locskai Zoltán polgármester: Folytatjuk az ülést. (14.47) 
Átadom a szót jegyző asszonynak. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Sem az Mötv.-ben sem az SZMSZ-ben nincs szabályozás 
arra vonatkozólag, hogy a bizottság elnöke ne lehetne egyéb bizottság tagja. 
 
4.3.Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági elnökválasztás 
 
Locskai Zoltán polgármester: A Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági elnökválasztás a 
következő előterjesztés. A bizottság elnökének Kelló Róbert képviselőt javasolom, aki szóbeli 
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és írásbeli nyilatkozatot is tett a pozíció vállalásával kapcsolatosan. Aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
194/2017.(X.30.) Képviselő-testület határozat 
Tárgy: Kelló Róbert képviselő Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság elnökévé 
választása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzat 22. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, Kelló 
Róbert képviselőt a Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság elnökévé 
megválasztotta. 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
- Kolozsvári Rozália képviselő, bizottság elnöke 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 

 
4.4. Szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet módosítása 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a Szociális célú tüzelőanyag 
támogatásról szóló rendelet módosítása. Erre azért van szükség, mert az augusztusban 
megalkotott rendelet szerint a kérelmek benyújtásának határideje október 30. napja. Viszont 
az árajánlatok bekérése, a legkedvezőbb szállító kiválasztása, a szerződéskötés, a tűzifa 
leszállítása indokolja a kérelmek benyújtása határidejének módosítását, ami november 30. 
napja lenne. Kérdés, észrevétel van-e? Nincs, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2017. (XI.02.) 

önkormányzati rendelete 
  a szociális célú tüzelőanyag támogatásról  

  szóló 9/2017.(VIII.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
4.5. Pályázat benyújtása a GINOP 3-3-1-16-00001 c. pályázati felhívás 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés pályázat benyújtása a GINOP 3-3-1-
16-00001 c. pályázati felhívásra. Ennek keretében 2 db laptop, 2 db tablet, 2 db okos telefon, 
projektor, multi funkciós eszközök (fax, fénymásoló, stb.) juthatunk hozzá. A kiadott 
előterjesztés szövegében szereplő dátum azóta módosult, a benyújtási határidő november 15. 
Kérdés, észrevétel van-e? 
 
Kelló Róbert képviselő: Az egy fő mentor új munkahelyre ad lehetőséget, vagy a 
közmunkaprogram keretében látná el valaki a feladatot? 
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Locskai Zoltán polgármester: Nem lesz új munkaerő, nem veszünk fel senkit, átképzéssel 
oldjuk meg. Ezekkel az eszközökkel, melyeket az iskolában kívánunk elhelyezni, 
felelősségteljesen kell bánni. Egyéb kérdés, észrevétel? Nincs, aki az előterjesztéssel egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
195/2017.(X.30.) Képviselő-testület határozat 
Tárgy: Pályázat benyújtása a GINOP 3-3-1-16-00001  
 

H a t á r o z a t 
 

1. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú „Közösségi Internet 
hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című 
pályázati felhívásra pályázatot nyújt be.  

 
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat a Nagylak 76. hrsz               
      számú, Általános Iskola és Könyvtár megnevezésű ingatlanon valósuljon    
      meg. 
 
3. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a   
      polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat és     
      intézkedés megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

4.6. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
és új rendelet elfogadása 
 
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztésre azért volt szükség, mert 
önkormányzatunk a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati 
Társulásból 2017. júniusában döntött arról, hogy december 31. napjával kiválik a társulásból, 
és 2018. január 1. napjától a település maga kívánja ellátni a szociális étkeztetés és házi 
segítségnyújtás feladatait, valamint Nagylakon és Csanádpalotán tartott időközi választások 
alkalmával bekövetkezett személyi változások átvezetése is szükséges, így célszerű egy új 
rendeletet alkotni és a meglévőt hatályon kívül helyezni. Kérdés, hozzászólás van-e? 
 
Tóth Józsefné szociális ügyintéző: Annyiban egészíteném ki az előterjesztést, hogy a 
szociális társulásból történő kilépéssel egyidejűleg a Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési 
Önkormányzati Társulásból is kilép 2017. december 31. napjával, tehát hatályon kívül kell 
helyezni 2018. 01. 01. napjával, valamint a Makói Kistérség Ivóvízminőség-javító Társulása 
és a Makói Kistérség Többcélú Társulása él, amit nem tartalmazza a rendelet, ezzel és a belső 
ellenőrzéssel ki kell egészíteni. Az elmondottakkal kellene elfogadtatni a rendeletet. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Kérem a testületet, aki a kiegészítésekkel elfogadja a 
rendelettervezetet, kézfeltartással jelezze.      
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2017. (XI.02.) 

önkormányzati rendelete 
a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési  

Szabályzatáról 
 

4.7.A szociális alapszolgáltatások szakmai programjának elfogadása  
 
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés készítője a pénzügyi csoportvezető 
volt. Itt láthatnak a testületi tagok számításokat arra vonatkozólag, hogy megéri-e a szociális 
társulásból kilépni. Átadom a szót Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőnek. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: 2013-ban az önkormányzatok úgy döntöttek, 
köztük Nagylak is, társulásban látják el a szociális étkeztetés és házi gondozás feladatait. Ez a 
két feladat szociális alapszolgáltatásnak minősül, mindkettőt kötelező feladatként kell ellátni. 
A hatékonyság érdekében társult formában látta el a feladatot Nagylak Csanádpalotával. A 
feladatot 1 fő látja el 6 órában. Az előterjesztésben kimutatásra kerül, hogy a jövő évi költség 
kevesebb, mint az idei év költsége, amit Csanádpalota számláz Nagylaknak. Amennyiben az 
önkormányzat kívánja ellátni az alapszolgáltatást, működési engedélyt kell kérni, aminek 
alapja az itt beterjesztett szakmai program. Vátozás, hogy 2016. évtől a házi segítségnyújtást 
kétfelé osztották: szociális segítés és személyi gondozás feladatkörre. A szakmai programot 
véleményezésre megküldtem. A házi segítségnyújtásnál jeleztek módosítást, az 5 főt, 10 főre 
javasolják módosítani. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Megdöbbentő, hogy Csanádpalota társulás révén 30% plusz 
normatívát kapott, mégis jelentős összeget számlázott a településnek. Ezzel szemben 
amennyiben az önkormányzat önállóan kívánja ellátni az alapszolgáltatási feladatokat a 2018. 
évi emeléssel szemben is lényegesen kevesebb lesz a költség. Kérdés, észrevétel van-e? 
Nincs, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
196/2017.(X.30.) Képviselő-testület határozat 
Tárgy: A szociális alapszolgáltatások szakmai programjának elfogadása  
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylak Község 
Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatások Szakmai Programját a határozat 
melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, szakmai program hatályba lépésének ideje: 2018.01.01. 
 
A határozatról értesítést kap:  
 Locskai Zoltán polgármester 

 Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
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 Popovics Krisztián pü.-i csoportvezető 

 
4.8. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása 

      
Locskai Zoltán polgármester: Ismételten REKI pályázat, ami azzal kapcsolatos, hogy a 
minimálbér emelkedésével az önkormányzat egészítse ki a szakemberek bérét és ne kerüljön 
sor arra, hogy elhagyják az önkormányzati szférát. A közös hivatali kiadásokhoz mindkét 
önkormányzat hozzájárul, amit szeretnénk benyújtani a pályázat révén. Ezért nyittattuk fel 
újra a pályázatot. Pénzügyi csoportvezető úrnak van-e kiegészítése? 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az előzőleg benyújtott pályázat – ma reggel 
néztem -, még nincs elbírálva. A dolgozók évközben megkapják a bérkompenzációt, de a 
hivatal nem, ami többletköltséget eredményez. Ezért fontos, hogy a pályázatot benyújtsuk. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm a kiegészítést. Egyéb kérdés, vélemény? Nincs, 
aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
197/2017.(X.30.) Képviselő-testület határozat 
Tárgy: A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatása 

 
H a t á r o z a t 

 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására 
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 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága  
- Locskai Zoltán polgármester 
- Popovics Krisztián pü.-i csoportvezető 

 
5. Egyebek 

 
Locskai Zoltán polgármester: Az egyebekben én a nyárfák kezeléséről szeretnék említést 
tenni, ugyanis folyamatosan kaptam azt a kritikát, hogy természetgyűlölő vagyok, mert csak 
azon gondolkodom, hogyan lehetne a zöld növényzetet kiírtani. Változatlanul 4-5 fa esetében 
veszélyforrást látok főleg a nagy viharok esetén. Megkerestem az ügyben a szakértőt, és 
kértem tőle írásbeli szakvéleményt, melyből szeretnék 4-5 mondatot fölolvasni. „Korában 
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néhány fa esetében csonkítás történt, minek következtében korhadásnak indult. A korhadás 
miatt viharok esetén fenn áll a lehetősége, hogy kidőlnek és károkat okozhatnak. Javasolom, 
hogy a korábban csonkolt és beteg fákat az előírás szabályainak megfelelően ki kell termelni.” 
A véleményt Magyar István erdész technikus jegyezte le. Kérem a képviselőket, hogy 
gondolják át, mert ezt a 4-5 fát ki kell venni és majd pótolni fogjuk. Következő gondolatom a 
lakbérelmaradások behajtása, ami nagyon hosszadalmas. Ezért szeretnék olyan szerződést 
készíteni a lakókkal, ami másként kezeli a kilakoltatás tényét. Tárgyaltam ez ügyben egy jogi 
képviselővel, aki által a szerződés kiegészülne azzal, hogy a bérbeadó a bérlő 3 havi 
elmaradását követően jogosult lenne a zárcserére, valamint zálogjog illetné meg a bérbeadót. 
 
Kelló Róbert képviselő: Megelőzi ezt a bérlő felé küldött felszólítás? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Természetesen, ezt a lakástörvény is előírja. 
 
Kelló Róbert képviselő: A bérlakásoknál az előrefizetős mérő fölszereltetése nagyon 
költséges lenne?  
 
Locskai Zoltán polgármester: Kérdezem, a munkatársamat milyen jogszabályi háttere van 
ennek? Tudtommal van, akinek ingyenes.  
 
Tóth Józsefné szociális előadó: Mivel önkormányzati bérlakásokról van szó, az 
önkormányzat a tulajdonos, hozzájárulását kell adnia a felszereléshez. Viszont szolgáltatói 
szerződést a bérlővel kötnek, minek felszereléséhez szükséges a védendő fogyasztói státusz 
fönnállása. 
 
Kelló Róbert képviselő: Ez mit jelent? 
 
Tóth Józsefné szociális előadó: Az jogosult erre a státuszra, aki szociális helyzete alapján 
aktív korúak ellátásában, időkorúak járadékában, lakhatási támogatásban rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben, stb. részesül. Aki a felsoroltakban nem részesül, nem is 
kérheti az előrefizetős mérő felszereltetését. Költséget nem tudok mondani.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Két aggályom van ezzel kapcsolatban. Egyik az 
áramszolgáltató addig nem tesz eleget ennek a kérelemnek, amíg a fogyasztónak hátraléka 
van, a másik hálózat felülvizsgálat szükséges. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Önkormányzati típusú helységekre, lakásokra, 
az önkormányzat maga, csak a nem laksás céljára szolgáló helyiségek esetében tehet 
igénybejelentést áramvételezés céljából. Ez kimondja, hogy önkormányzati lakásra 
előrefizetős mérőt nem lehet felszerelni. Az áramszolgáltató ebben az esetben lakáshasználati 
szerződést kér, ami teljesen más eljárás, mint a lakbér. Az önkormányzati lakások esetében az 
igénybejelentéshez tulajdoni lapot kell becsatolni. Ez viszont eltér a fogyasztótól, és nem 
engedélyezi ezt a jellegű vételezést.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Amikor a szerződés létrejön, attól számított 8 napon belől a 
szolgáltatói szerződést meg kell kötnie. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A bérlő a nevére történő átíratáskor, az 
önkormányzat részéről felmondó lapot kell csatolni, igénybejelentőt a teljesítmény átadás-
átvételéről, hogy az órát átadja a polgármester a bérlőnek. Majd a bérlő szerződés bejelentő 
lapot kér lakossági díjszabásra. Ehhez szükséges a tulajdoni lap, illetve a bérleti szerződés. 
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Ezzel bizonyítja azt, hogy ő jogosan tartózkodik abban az ingatlanban. Ezután kerül az ő 
nevére a mérő. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Ő viszont kérheti az előrefizető mérőt. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Nem, csak a lakossági díjszabást. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Ez ellentmondásos az elhangzottakkal, mert több 
önkormányzati bérlakás esetében is van feltöltős szolgáltatás. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ebben az esetben a bérleti szerződés 
megszűnésével, hogyan számol el az önkormányzattal a bérlő?  
 
Locskai Zoltán polgármester: Lekerül a nevéről. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Igen, de én az órámat szeretném visszakapni, 
amit nem fogok.  
 
Izsákné Hetényi Valéria: Jól értelmezem, hogy egy érvényes szerződésről beszélünk, és 
ügyvéd asszony abban az esetben javasolja a zárcserét ha, a lakó nem akar fizetni? Egy 
meglévő, érvényes szerződésre a polgári törvénykönyv szabályait alkalmazzuk. Véleményem 
szerint a lakó bérleti jogait nem korlátozhatjuk. Mi van akkor, ha kiskorú is tartózkodik a 
lakásban, nekem ezzel kapcsolatban aggályaim vannak.  
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Felmondással szankcionálhatjuk, amit a 
rendelet tartalmaz. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A megfelelő intézkedéseket meg kell tennünk. 
 
Kelló Róbert képviselő: Felmerült az a kérdés, hogy a közmunkások vehetnek-e fel fizetési 
előleget? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Nem, ezt törvény szabályozza. Van-e még egyebek? Nincs. A 
napirendeket megtárgyaltuk, köszönöm a megjelenést, a soros, nyílt testületi ülést bezárom. 
(15.20 órakor.) 
  

k.m.f. 
 
 

 Locskai Zoltán Izsákné Hetényi Valéria 
 polgármester jegyző 
           
 
 
 Gulácsi Krisztina Kelló Róbert 
                 jkv. hitelesítő  jkv. hitelesítő  


