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Iktató szám: 2-37/2017. 

 
NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2017. NOVEMBER 27-ÉN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 
 
 

N A P I R E N D 
 

 
1. Polgármesteri tájékoztató 

Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

2. Beszámoló Nagylak Községi önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. 
negyedéves gazdálkodásáról     
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

3. Beszámoló a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról     
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 

 
4. Előterjesztések 

      4.1. A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2018. évi belső ellenőrzési terve 
      4.2. Pályázat benyújtása települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati   
             támogatására  Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás          
             átmeneti ivóvízellátás költségeinek felmérése 2017. évre vonatkozóan 

 
5. Egyebek 

 
6. Zárt ülés 

 
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer „A” típusú 

pályázatára benyújtott pályázat elbírálása  
- Kérelem lakásbérleti szerződés megújítására 
- Önkormányzati bérlakás igénylése  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 27-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  
Varga István képviselők. 

 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Gulácsi Krisztina Ágnes képviselő. 
 

 
Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető, 
Horváth Éva analitikus könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi 
csoportvezető, Horváth Éva analitikus könyvelő, 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 munkatársát.  
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 4 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt 
megnyitom.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Istvánt és Trembeczky Károly képviselőket javasolom 
megválasztani. Megkérdezem, hogy vállalják-e a tisztséget. A válaszokból megállapítom, 
hogy vállalják. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a mai ülés 
jegyzőkönyv hitelesítője Varga István és Trembeczky Károly legyen, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
198/2017. (XI. 27.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. november 27-én 
tartott soros, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Varga István és 
Trembeczky Károly 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. Beszámoló Nagylak Községi önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-

III. negyedéves gazdálkodásáról     
                  Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

3. Beszámoló a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról     

                 Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

4. Előterjesztések 
                        4.1. A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2018. évi belső ellenőrzési terve 
                        4.2. Pályázat benyújtása települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati   
                        támogatására  Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás          
                        átmeneti ivóvízellátás költségeinek felmérése 2017. évre vonatkozóan 

 
5. Egyebek 

 
6. Zárt ülés 

 
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer „A” típusú 

pályázatára benyújtott pályázat elbírálása  
- Kérelem lakásbérleti szerződés megújítására 
- Önkormányzati bérlakás igénylése  

 
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: 
 
199/2017. (XI 27.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. november 27.-i 
soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. Polgármesteri tájékoztató 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
2. Beszámoló Nagylak Községi önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-

III. negyedéves gazdálkodásáról     
                  Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

3. Beszámoló a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról     

                 Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
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4. Előterjesztések 

                        4.1. A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2018. évi belső ellenőrzési terve 
                        4.2. Pályázat benyújtása települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati   
                        támogatására  Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás          
                        átmeneti ivóvízellátás költségeinek felmérése 2017. évre vonatkozóan 

 
5. Egyebek 

 
6. Zárt ülés 

 
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer „A” típusú 

pályázatára benyújtott pályázat elbírálása  
- Kérelem lakásbérleti szerződés megújítására 
- Önkormányzati bérlakás igénylése  

 
 
1. sz. n a p i r e n d: Polgármesteri tájékoztató 
 
 
Locskai Zoltán polgármester: Kiadásra került a polgármesteri tájékoztató, kérem a 
képviselőket, az észrevételeket, kérdéseket tegyék meg. 
  
Locskai Zoltán polgármester: Amennyiben nincs észrevétel, kérem, szavazzunk. Aki 
egyetért a polgármesteri tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
200/2017. (XI. 27.) 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: Beszámoló Nagylak Községi önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
I-III. negyedéves gazdálkodásáról     
 
 
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés a Beszámoló Nagylak Községi 
önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról. Ismerjük a 
helyzetet, a kiadások terén a legjelentősebb kiadás a bírság megfizetése volt. A kiadási oldal 
teljesítése 44%, ami nagyon alacsony, ez a tervezett beruházások elmaradásának köszönhető. 
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Felkérem Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt az előterjesztés készítőjét, kiegészítést 
tegye meg. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az önkormányzat a kötelező 
adatszolgáltatásoknak eleget tesz, ez azért fontos, mert a kötelezettség elmaradása bírságot 
von maga után. Megtörtént a szolgáltatókkal kötött szerződések felülvizsgálata a 
költségtakarékosság érdekében. Ennek köszönhetően a közvilágítás éves bekerülési költsége 1 
millió forinttal lesz kevesebb, mint eddig volt. Rendeződik a bérjellegű kiadások problémája, 
mert minden önkormányzat többletbevételt kapott erre a célra. A felhalmozási kiadások terén 
a pályázati fejlesztések is indulnak. Most az látható a gazdálkodási rendszerben, hogy a 
megfelelő helyre van könyvelve minden, tehát adatot tudunk szolgáltatni. Érdekesség még, 
hogy benyújtásra került a REKI pályázat, ami még elbírálás alatt van. Októberben újra kértük 
a pályázat lehetőségét, amit benyújtottunk. Ebben szerepel a Csanádpalotai Társulásból adódó 
tartozásunk kifizetésének összege 3,5 millió, aminek az elszámolása szeptemberig szól, 
valamint a közös hivatal fenntartására 2,5 millió forint, benyújtásra került. A normatívák 
teljesítése folyamatos, nincs akadályozva, vagy felfüggesztve. Adósságot keletkeztető ügylete 
az önkormányzatnak nincs. Nincs hitele, vagy más felé adóssága. Megállapítható, hogy a 
jelenlegi könyvelési helyzettel át tudunk állni a január 1. napjával induló ASP rendszerre. 
Köszönöm, ennyivel szerettem volna kiegészíteni.          
 
Locskai Zoltán polgármester: Tájékoztatom a testület tagjait, hogy nagyon következetesen 
intézkedünk a hátralékok behajtása ügyében. Örömmel mondhatom, hogy 2017. június óta 
150 e forint folyt be hátralék címén. Köszönhető ez a testület következetes munkájának is a 
lakbérek tekintetében. Ennek ellenére még mindig cirka 1,2 millió a kint lévőség az említett 
jogcímen. Egyéb kérdés van-e még? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A villamos energia szolgáltatási díjtételnél 5.737 
millió forint van, ez csak a közvilágítás, vagy az összes fogyasztás összege? 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az összes. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Az előzőekben említett előirányzathoz képest a 
módosított 7.852 millió, ehhez képest a teljesítést időarányosnak kell, hogy vegyem? 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Háromnegyed éves a tejesítés, viszont az 
eredeti terv olyan alapon készült, ami nem volt valós. Miután felülvizsgáltuk, kiderült, hogy 
közvilágításra üzemeltetési szerződés nem volt, 2008-tól. Nem tudtuk mihez viszonyítva 
kalkuláljunk, feltérképeztük, hogy mink van, és most már tudjuk.   
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Még egy gondolat. A gépjárműadó időarányosságát 
tanulmányozva megállapítottam, hogy még csak a fele összeg folyt be. A hátralékosokat fel 
kell szólítani, hogy év végére a tartozást egyenlítsék ki. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ezen tételnél a teljesítés soha nem lesz 100%, 
mert az állam a 60%-át elvette.     
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Értem, köszönöm. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel van-e még? Nincs. Aki egyetért az 
előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
201/2017. (XI. 27.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Beszámoló Nagylak Községi önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. 
negyedéves gazdálkodásáról     
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylak Község az 
Önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, értelem szerint  
 
A határozatról értesítést kap:  
 Locskai Zoltán polgármester 
 Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
 Popovics Krisztián pü csoportvezető 

 
3. sz. n a p i r e n d: Beszámoló a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról     

 
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend a Beszámoló a Magyarcsanádi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló 
előterjesztés. Ismét felkérem Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt az előterjesztéssel 
kapcsolatos kiegészítésre.       

 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A két éve működő közös hivatalról 
elmondható, hogy feladatait ellátja. Nagylaknak önálló intézményei és szervei nincsenek, 
ezért ezeket a területeket is a hivatal látja el. Gondolok itt a könyvtár, védőnő, háziorvosi 
szolgálat, óvoda-iskola nem helyben történő biztosítása, valamint majd a januártól ellátandó 
szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatainak biztosítására. A garantált bérminimum 
emelkedésével az önkormányzati tisztségviselők esetében nem történt béremelés. Ez azért 
fontos, mert ezt az összeget a két önkormányzatnak kell finanszírozni. 2018-ban újabb 
garantált béremelés lesz, de a normatíva nem emelkedik. Ez mindenképpen feszültséget okoz. 
  
Locskai Zoltán polgármester: A REKI pályázatba 2,5 millió forintot a bérrendezésre 
csoportosítottunk. Kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Szavazzunk. Aki az előterjesztéssel 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
202/2017. (XI. 27.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Beszámoló a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
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H a t á r o z a t 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, értelem szerint  
 
A határozatról értesítést kap:  
 Locskai Zoltán polgármester 
 Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
 Popovics Krisztián pü csoportvezető 
 

4. sz. n a p i r e n d: Előterjesztések 
 
4.1. A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2018. évi belső ellenőrzési terve 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend a Makói Kistérségi Többcélú Társulása 
2018. évi belső ellenőrzési tervéről szóló előterjesztés. A feladatot társulásban látjuk el, de a 
településünkre kiszabott bírságok miatt nem tudom ki kerülni a kérdést, hogy jól működik a 
belső ellenőrzés? 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Elmondható, hogy a tavalyi és idei ellenőrzés 
alkalmával is leírásra kerültek a hiányosságok, a végrehajtással volt a probléma, a könyvelés 
nem volt olyan állapotban, hogy orvosolni lehetett volna. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Gyakorlatilag jól működik az ellenőrzés, csak a hivatal nem 
hajtja végre a javításokat.  
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Tavaly még a 2014 év került könyvelésre, ezért 
kapta a bírságokat. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A beszámoló szerint a rendelkezésre álló munkaidő 
131 óra. Hány fő látja el a tevékenységet? 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Egy fő. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Már eleve ez nagy probléma. A másik sarkalatos 
probléma az, hogy csak azt a területet ellenőrzi, ami a tervben szerepel, amit előtte írásban 
jelez, milyen dokumentumokra van szükség az ellenőrzés napján. A belső ellenőrnek ezt úgy 
kellene megtenni, hogy reggel eldönti, hogy melyik településen fog megjelenni, és a 
helyszínen dönti el, milyen dokumentumokat kíván átnézni. Véleményem szerint a jelenlegi 
módszer nem nevezhető ellenőrzésnek. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Ezt így nem lehet megvalósítani a nagy területet átfogó 
feladat miatt.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Ezzel nem tudok egyet érteni, mert, ahogy 
naprakészen le kell zárni a pénztárt, ugyanúgy napra készen kell a határidős munkákat is 
elvégezni. Ekkor fog minden hivatal megfelelően működni. 
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Locskai Zoltán polgármester: Véleményem szerint a településünkre vetítve a legnagyobb 
probléma az, hogy amit a belső ellenőrzés leírt 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban, az 2017-ben is 
úgy van. Jegyzői felelősség. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Nyilván a felelőst meg kell keresni, de a jegyző 
felettese a polgármester. Amennyiben a belső ellenőrzés föltár egy anomáliát, ott álljon 
sarokban mindenki. Számomra ez a fajta ellenőrzés gyenge. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A reflektálásra a következőket mondanám el. 
Fontos a létszám és a feladat. Én benne voltam ebben a rendszerben. Akkor 4 fő látta el ezt a 
tevékenységet. A település lakosságszámának megfelelően %-ban látja el a feladatot. Öt éve 
Nagylakon 1+1 ellenőrzés volt. Működése táblázat alapján történik, amiben nagyon sok 
súlypont van. Korábban volt lehetőség szúrópróba szerű ellenőrzésekre. De jelenleg 1 főnél ez 
kivitelezhetetlen. Kilátás van arra, hogy jövőre kap maga mellé egy munkatársat. Van soron 
kívüli ellenőrzés is. Sajnos nemcsak létszámhiány, hanem szakember hiány is van. Olyan 
követelményei vannak a belső ellenőri feladat ellátásoz szükséges szakmai téren, hogy nem 
vállalják a feladatot.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Vannak olyan települések, akik kiszervezték a belső 
ellenőrzést, de nyilván nem annyi a bekerülési költsége, mint a társulásban lévő 
önkormányzatoknak. Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Nincs, aki a belső ellenőrzési terv 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
203/2017. (XI. 27.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2018. évi belső ellenőrzési terve 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat a 2018. évi Belső Ellenőrzési Tervet a 
mellékletek szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesítést kap: 
 Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
 Polgármesterek Tanácsa elnöke (6900 Makó Széchenyi tét 22.) 

 
   
 4.2. Pályázat benyújtása települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati   
támogatására  Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás          
átmeneti ivóvízellátás költségeinek felmérése 2017. évre vonatkozóan 

 
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend Pályázat benyújtása települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására  Makó és Térsége Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás átmeneti ivóvízellátás költségeinek felmérése 2017. évre 
vonatkozóan. A játszótér mellett lévő ivóvíz konténernek éves költsége van, ami 1.920 e 
forint. Ennek finanszírozására nem kapunk pénzt. Az előterjesztés arról szól, hogy a társulás 
benyújtja az összes település ivóvíz konténer költségének finanszírozására a pályázatot. 
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Adatokat szereztem be arról, hogy ennyi pénzért mennyi víz fogy a konténerből. A kapott 
információ alapján havi 3-4 m3. Kérdés, kiegészítés van-e? Nincs, aki az előterjesztés 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
204/2017. (XI. 27.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Pályázat benyújtása települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati   
támogatására Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás          
átmeneti ivóvízellátás költségeinek felmérése 2017. évre vonatkozóan 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhatalmazza Makó 
Város Önkormányzatát, mint gesztor Önkormányzatot, hogy pályázatot nyújtson 
be Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
3. melléklet I. 7. pont és a III.1. pontja szerinti megyei önkormányzatok rendkívüli 
támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
támogatására az alábbiak szerint: 
 
Nagylak Önkormányzat Képviselő–testülete akként határoz, hogy felhatalmazza 
Makó Város Önkormányzatát, mint gesztor Önkormányzatot, hogy a Makó és 
Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társult településein az 
Alföldvíz Zrt, mint üzemeltető által ideiglenesen elhelyezett ivóvíz-konténerek 
üzemeltetési költségeinek biztosítása érdekében az 1. számú melléklet szerinti 
tartalommal, 21.120.000,- Ft összegben pályázatot nyújtson be. 
 
Nagylak Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy kedvező elbírálás esetén Makó Város Önkormányzatával a 
pénzeszköz átadási megállapodást megkösse. 
 
Nagylak Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Makó Város 
Önkormányzatának polgármesterét a pályázati kiírásnak megfelelő nyilatkozatok 
megtételére és nyertes pályázat esetén a támogatási megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
Értesítést kap: 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyzője 
- Horváth Éva analitikus könyvelő 
- Makó Város Önkormányzata 
- Makó és Térsége Ivóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás 
- Irattár 
 

 
5. sz. n a p i r e n d: Egyebek 
 
Kelló Róbert képviselő: Közmunkások kérdezik, hogy a melegedési lehetőség meg lesz-e 
oldva? 
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Locskai Zoltán polgármester: Természetesen. Ez januárban is így volt, a Petőfi u. végén 
lévő, fűthető helyiségben.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Munkahelyteremtésről szeretnék tájékoztatást hallani. 
A TAK kézikönyvben látható a település éghajlati felmelegedése. A közmunkások 
rendszeresen ássák, mélyítik a vízelvezető árkokat, amit az elsivatagosodás miatt inkább 
betemetni kellene. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Nem mélyítik, csak tisztítják. 
 
Kelló Róbert képviselő: A temetőben folyik a csap, le kellene cserélni. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Képviselő társam kérésére tájékoztatásul november 15-én 
megjelent Kiss László Gellért szobrászművész azzal a céllal, hogy 2020-ban Trianon 
évforduló lesz, és érdemes volna egy olyan emlékművet állítani, ami méltó megemlékezése 
lenne ennek a történelmi időszaknak.  Az interneten nézegettem emlékműveket, ennek 
kapcsán hívtam meg a művész urat. Nem ő lesz az egyetlen, aki ez ügyben meg fog jelenni a 
településen, de ő volt az első. Az emlékmű emeléséhez a park jelenlegi arculatát is meg 
kellene változtatni, erre szeretnék majd pénzforrást szerezni. Az elképzelésemet miniszter úr 
is támogatni tudja. Az emlékmű bekerülési költsége kb. 4-5 millió forint lenne. A témát 
testületi szinten javasolom napirenden tartani. 
A munkalehetőséget a neten olvashattátok. A közfoglalkoztatásban dolgozók esetében fontos, 
hogy munkahelyet találjanak. Ezzel kapcsolatosan a művelődési házban csütörtökön 11.00 
órakor a mezőkovácsházi baromfifeldolgozó üzem részéről jön előadó, akinek a munkáját a 
munkaügyi központ munkatársa is segíti. Ez igazából egy toborzó a munkára. 
 
Kelló Róbert képviselő: A gyárnál a vasúthoz vezető járda mellett akkora a gaz, hogy nem 
lehet eljárni. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a munkaügyi központ 
vezetőjével beszélgetve szeretném, ha mezőgazdasági munkát is végeznénk. Ezzel 
kapcsolatos feladatokat beszéltük át. A feladat végzéséhez a lakosság részéről már 7 kertet 
ajánlottak fel. A jelenlegi csapat el fogja tudni végezni ezt a feladatot.  
Egy gondolatot szeretnék még fölvetni a testületnek, az önkormányzati bérlakások 
értékesítésére gondolok. Kérem a képviselőket gondolkodjanak ezen. Természetesen a Gyár 
telepi lakásokra gondolok, mert a Balatán tanyai lakások értékesítésre nem alkalmasak. Két 
lakó érdeklődött ez ügyben. 
  
Trembeczky Károly alpolgármester: Körültekintőnek kell lenünk, hogy az értékesítést 
követően, hogy a tulajdoni hányadok úgy alakuljanak, hogy követelés az önkormányzat felé 
ne legyen.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Van-e még az egyebekhez észrevétel? Nincs, a nyílt ülésre 
tervezett napirendeket megtárgyaltuk, zárt ülés következik. 
  

k.m.f. 
 

 Locskai Zoltán Izsákné Hetényi Valéria 
 polgármester jegyző 
           
 Varga István Trembeczky Károly 
                  jkv. hitelesítő  jkv. hitelesítő  


