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Iktató szám: 2-39/2017. 

 
NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2017. DECEMBER 08-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT 
ÜLÉSÉRŐL 

 
 

N A P I R E N D 
 

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

 
 

 
 
 
 

HATÁROZAT 
 

 
213/2017.(XII.08.) képviselő-testületi határozat 

 
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 

 
214/2017.(XII.08.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Napirend elfogadása 
 

 
 
 
 
215/2017.(XII.08.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Pályázat benyújtása települési 
önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati támogatására Makó és 
Térsége Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás átmeneti 
ivóvízellátás költségeinek felmérése 
2017. évre vonatkozóan 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 08-án 7.45 
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében 
megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  

Locskai Zoltán polgármester     
Trembeczky Károly alpolgármester 
Gulácsi Krisztina Ágnes 
Kelló Róbert képviselők. 

 
Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Kimpán Erika pénzügyi előadó, Tóth Józsefné 
szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Kimpán Erika pénzügyi 
előadó, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testületi ülésen megjelent 
képviselőket, jegyző asszonyt és a hivatal munkatársát. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő 
közül 5 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitom.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kelló Róbert és Varga István 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 Kelló Róbert és Varga István legyen, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
213/2017. (XII.08.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. december 08-án 
tartott rendkívüli, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Kelló Róbert és 
Varga István képviselőket megválasztotta. 
 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Locskai Zoltán polgármester: A meghívóban kiküldött napirend tárgyalását javasolom. 
 
 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t 
 

 
1. Pályázat benyújtása települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

támogatására 
 

A napirenddel kapcsolatosan van-e valakinek javaslata, észrevétele? 
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Locskai Zoltán polgármester:  Nincs. Kérem a képviselő-testületet, hogy a napirend 
elfogadását, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
214/2017. (XII.08.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. december 08-i 
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
1. Pályázat benyújtása települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

támogatására 
 

Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 

 
1. sz. n a p i r e n d: Pályázat benyújtása települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati támogatására 
 
Locskai Zoltán polgármester: Településünkön az ivóvízminőség nem megfelelő, ezért 
került elhelyezésre a konténer, ahonnan már évek óta vizet vehetnek a lakosok. A konténernek 
bérleti díja van, amit az Alföldvíz részére számla ellenében két részletben kell fizetni. 2017. 
januártól augusztus 31. napjáig 1290 millió forint, ez egy fix díj, független a fogyasztástól. A 
fennmaradó hónapokra 640 e forint. Az Alföldvíz az első részlet összegét minden 
önkormányzatnak megküldte. Nagylak, Földeák és Pitvaros a számlát kiegyenlítette. A többi 
önkormányzat nem fizette meg a díjat. Ezt követően volt egy ivóvízminőség-javító társulási 
ülés, melyen elhangzott az, hogy elég nagy probléma a víz rossz minősége, ami miatt fizetni 
kell ezt a hatalmas összeget, lehetne-e ennek érdekében valamit tenni. Javaslatként hangzott 
el, hogy kérjen segítséget a társulás a kormánytól. A társult önkormányzatok a javaslatot 
elfogadták, ami pályázat keretében történt benyújtásra. A pályázat elfogadásra került, de az 
volt a kitétele, hogy azok az önkormányzatok, akik már befizették, nem kapják meg a 
támogatást. Az információszerzést követően a fent felsorolt önkormányzat polgármesteri 
ezzel nem értettek egyet, diszkriminációnak tartották. Ezért született meg az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat, miszerint kérjük, hogy az egyéni bánásmód elve szerinti eljárást 
figyelembe véve a számlát kiegyenlített önkormányzatok is kapják meg a támogatást.  Van-e 
kérdés, észrevétel? 
 
Trembeczky Károly képviselő: A korábbi ülésen már felvetettem, hogy valójában nem az 
önkormányzatoknak kellene benyújtani a pályázatot, hanem a szolgáltatónak, mert szerintem 
ez kötelező állami feladat.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Annyiban egészíteném ki a képviselő úr véleményét, hogy 
nem mi nyújtottuk be a pályázatot, hanem a társulás. Az előző társulási ülésen került előtérbe 
az, hogy központi költségvetésből legyen finanszírozva az összeg. Az ülést követően írtam 
egy levelet a szolgáltatónak, hogy téves utalás történt, és utalja vissza a befizetett összeget. 
Természetesen a válasz nem volt pozitív. Egyéb kérdés, észrevétel? Nincs. Kérem a 
képviselő-testületet, hogy szavazzon a határozati javaslat elfogadásáról. 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi határozatot hozza: 
 
215/2017. (XII.08.) 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 Község 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: 
 
1.Nagylak Község 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 Község  Önkormányzata által megtörtént a 2017.01.01-2017.08.31. 
időszakra vonatkozó üzemelési költség pénzügyi teljesítése, azonban kérjük a 
Minisztérium egyenlő bánásmód elve szerinti eljárását, figyelembe véve 
Önkormányzatunk költségvetésének leterheltségét. 
 
2.Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy kedvező elbírálás esetén Makó Város Önkormányzatával a pénzeszköz átadási 
megállapodást megkösse. 
 
3.Nagylak Község 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 
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Locskai Zoltán polgármester: A rendkívüli, nyílt ülés napirendjét megtárgyalta a testület 
köszönöm a megjelenést az ülést bezárom. (8.00 órakor)  
 

k.m.f. 
 
 

 Locskai Zoltán Izsákné Hetényi Valéria 
 polgármester jegyző 
 
 
 
        Kelló Róbert Varga István  
           jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő  
 

 


