Iktató szám: 2-40/2017.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. DECEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
NAPIREND
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
2. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi Munkaterve
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
3. Nagylak Község Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének
megalkotása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
4. Tájékoztató a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
5. Beszámoló a jogi személyű társulásokban végzett tevékenységről
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
6. A hivatal teljesítményértékelési céljainak kitűzése
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
7. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előadó: Izsákné Hetényi Valéria jegyző
8. Előterjesztések:
8.1.A temetőhasználat rendjéről szóló 1/2001. (II. 6.) NÖKT. rendelet felülvizsgálata
8.2. Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról
8.3.A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet megalkotása
8.4.A szociális alapszolgáltatások szakmai programjának módosítása
8.5.A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
8.6.Nagylak Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepció elfogadása
8.7. A Településképi Rendeletről, a Településképi Arculati Kézikönyvről szóló szerződés
módosítása
8.8.A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
8.9. Makó belterület 406/2 hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlása
9. Egyebek
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RENDELET
14/2017(XII.19.) önkormányzati rendelete

Nagylak Község Önkormányzat átmeneti
gazdálkodásáról

15/2017.(XII.19.) önkormányzati rendelete

A reklámok, reklámhordozók
elhelyezéséről
A személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a
fizetendő térítési díjakról

16/2017.(XII.19.) önkormányzati rendelete

HATÁROZAT
216/2017.(XII.18.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

217/2017.(XII.18.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadása

218/2017.(XII.18.) képviselő-testületi határozat

Nagylak Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2018. évi
Munkaterve

219/2017.(XII.18.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a polgármester, a jegyző és
az állandó bizottságok átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről

220/2017.(XII.18.) képviselő-testületi határozat

A hivatal teljesítményértékelési céljainak
kitűzése

221/2017.(XII.18.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Közös Önkormányzati
Hivatal munkájáról

223/2017.(XII.18.) képviselő-testületi határozat

A temetőhasználat rendjéről szóló
1/2001. (II. 6.) NÖKT. rendelet
felülvizsgálata
Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltató
kiválasztásáról

224/2017.(XII.18.) képviselő-testületi határozat

A szociális alapszolgáltatások szakmai
programjának módosítása

225/2017.(XII.18.) képviselő-testületi határozat

Nagylak Községi Önkormányzat 2018.
évi költségvetési koncepció elfogadása

222/2017.(XII.18.) képviselő-testületi határozat
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226/2017.(XII.18.) képviselő-testületi határozat

227/2017.(XII.18.) képviselő-testületi határozat
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A Településképi Rendeletről, a
Településképi Arculati Kézikönyvről
szóló szerződés módosítása
Makó belterület 406/2 hrsz-ú ingatlan
térítésmentes felajánlása

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 18-án 9.00
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében
megtartott soros, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Locskai Zoltán polgármester
Kelló Róbert
Varga István képviselők.
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Gulácsi Krisztina Ágnes képviselő.
Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető,
Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi
csoportvezető, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Locskai Zoltán polgármester: Köszöntöm a soros, nyílt képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, Izsákné Hetényi Valéria jegyző asszonyt, Popovics Krisztián pénzügyi
csoportvezetőt, és a hivatal munkatársát. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 3 fő
megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga István és Kelló Róbert 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 Kelló Róbert legyen, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
216/2017. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. december 18-án
tartott soros, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Varga István és Kelló
Róbert képviselőket megválasztotta.
Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester
Határidő: azonnal
Locskai Zoltán polgármester: A kiküldött napirendi pontok terén, 3 helyen módosítást
javasolok. Polgármesteri tájékoztató nem készült, az előző ülés óta két hét telt el, nem volt
alkalmam elkészíteni. Esemény volt nem kevés, amiről a képviselők tudomást fognak
szerezni. Javasolom a napirendről levenni az 5. beszámoló a jogi személyiségű társulásokban
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végzett tevékenységről, azért, mert nem kaptunk tájékoztatót, illetve a 8.8. Helyi
Esélyegyenlőségi Program tárgyalását, mert egyeztetés alatt áll. Így javasolom elfogadásra.

Napirendi javaslat
2. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi
Munkaterve
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
3. Nagylak Község Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló
rendeletének megalkotása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
4. Tájékoztató a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
6. A hivatal teljesítményértékelési céljainak kitűzése
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
7. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előadó: Izsákné Hetényi Valéria jegyző
8. Előterjesztések:
8.1.A temetőhasználat rendjéről szóló 1/2001. (II. 6.) NÖKT. rendelet
felülvizsgálata
8.2. Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról
8.3.A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet megalkotása
8.4.A szociális alapszolgáltatások szakmai programjának módosítása
8.5.A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
8.6.Nagylak Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepció
elfogadása
8.7. A Településképi Rendeletről, a Településképi Arculati Kézikönyvről szóló
szerződés módosítása
8.9. Makó belterület 406/2 hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlása
9. Egyebek
Locskai Zoltán polgármester: Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendekkel
kapcsolatosan egyéb javaslata, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a módosított
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
217/2017. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
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Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. december 18.-i
soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi
Munkaterve
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
3. Nagylak Község Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló
rendeletének megalkotása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
4. Tájékoztató a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
6. A hivatal teljesítményértékelési céljainak kitűzése
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
7. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előadó: Izsákné Hetényi Valéria jegyző
8. Előterjesztések:
8.1.A temetőhasználat rendjéről szóló 1/2001. (II. 6.) NÖKT. rendelet
felülvizsgálata
8.2. Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról
8.3.A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet megalkotása
8.4.A szociális alapszolgáltatások szakmai programjának módosítása
8.5.A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
8.6.Nagylak Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepció
elfogadása
8.7. A Településképi Rendeletről, a Településképi Arculati Kézikönyvről szóló
szerződés módosítása
8.9. Makó belterület 406/2 hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlása
9. Egyebek
2.sz. n a p i r e n d: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi
Munkaterve
Locskai Zoltán polgármester: Kiadásra került az előterjesztés. A polgármester minden
évben előterjeszti a következő évre szóló munkatervet. Ahogy a bizottságnak is elmondtam a
Kenderkötelék kft. és a posta tájékoztatójának bekérésével megpróbálkozunk jövőre is.
Kelló Róbert Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság elnöke: A szociális bizottság
megtárgyalta, és egyhangúan javasolja a testületnek elfogadásra.
Locskai Zoltán polgármester: Van-e kiegészítés, kérdés? Amennyiben nincs kérem,
szavazzunk. Aki egyetért a 2018. évi munkaterv elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
218/2017. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi Munkaterve
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2018.
évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelem szerint
3.sz. n a p i r e n d: Nagylak Község Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló
rendeletének megalkotása
Locskai Zoltán polgármester: Köszöntöm alpolgármester urat, aki megérkezett, így a
testület létszáma 4 főre bővült. A következő előterjesztés a Nagylak Község Önkormányzat
átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása. Minden év végén meg kell alkotni,
a kiadott anyag részletesen leírja az erre vonatkozó szabályokat. Van-e kérdés, kiegészítés?
Nincs. Aki egyetért az átmeneti gazdálkodás elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2017. (XII.19.) számú rendelete
Nagylak Község Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról
A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
4. sz.n a p i r e n d: Tájékoztató a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Locskai Zoltán polgármester: A 4. számú napirend tájékoztató a polgármester, a jegyző és
az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Az előterjesztés előadója
jegyző asszony, át is adom a szót neki.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Táblázatokban foglaltuk össze azokat a határozatokat,
amelyek az év során a különböző hatáskörökben születtek. A szociális ügyintéző Tóth
Józsefné, bármilyen jellegű kérdés fölmerül, arra ő tud válaszolni.
Tóth Józsefné szociális ügyintéző: A köztemetés elrendelésével kapcsolatosan szeretném
jelezni, hogy elírás történt, mert ebben az évben 1 köztemetésre került sor.
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Trembeczki Károly alpolgármester: A szociális tűzifa támogatásnál kérem feltüntetni, hogy
rendkívüli, egyedi esetben polgármesteri hatáskör, míg az egyszeri nagymennyiségű tűzifa
támogatás a bizottság hatásköre.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Rendben javítjuk.
Kelló Róbert Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság elnöke: A szociális bizottság
megtárgyalta, és egyhangúan javasolja a testületnek elfogadásra.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm, más egyéb észrevétel? Nincs. Szavazzunk. Aki a
az előterjesztés elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
219/2017. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztató a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete az
átruházott hatáskörökről szóló beszámolót megtárgyalta, azt
elfogadja.

6. sz.n a p i r e n d: A hivatal teljesítményértékelési céljainak kitűzése
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend a 6. számú előterjesztés a hivatal
teljesítményértékelési céljainak kitűzése, ami nagyon fontos. Egy olyan éven vagyunk túl, ami
eseményekben gazdag év volt. Jegyző asszonyt fogom megkérni, hogy beszéljen pár szót
arról, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy olyan dolgok ne forduljanak elő ennél a
hivatalnál, amik március előtt előfordultak. Merjünk lépni abban, ha nem megfelelő
munkavégzés folyik, jeleljen meg ez akár a bérben stb. Következetesen kísérjük figyelemmel
az eseményeket, jegyző asszony is jelezze, ha gond van, ne kerüljünk olyan helyzetbe, ami év
elején történt.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Igazából sok minden történt július 12.-e előtt és számomra
óta, konkrétan mire gondol polgármester úr?
Locskai Zoltán polgármester: A pénzügyre gondolok.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Azt látom, hogy nap, mint nap kerülnek elő olyan
problémás ügyek, melyek előzményeit meg kell keresnem. Ezek bizonyos munkatársakhoz és
azok tevékenységekhez kapcsolódnak. Azok az el nem végzett feladatok, amelyek
előkerülnek, a munkatársaimmal együtt igyekszünk maximálisan megoldani. Mindkét
polgármesterrel egyeztetni szoktam, nem fogok hozzá semmilyen ügyhöz, önállóan. Pontosan
azért, mert nagyon sok az előzmény, amit nem ismerek. Azt tapasztalom a pénzügy területén,
hogy pozitív változás történt a korábbi időszakhoz képest. Inkább itt Nagylakon voltak olyan
problémák, amelyekben sürgősen intézkedni kellett. Az RNÖ terén is vannak elmaradások,
azt tapasztaltam, hogy az akkori ügyintéző a feladatainak nem tett eleget tett. Ő is
gyakorlatilag az egyik napról a másikra került másik munkakörbe. Az elmúlt időszak
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hozadéka nem biztos, hogy engem terhel. Azok igen, amelyekben már én irányítom a
feladatokat. A pénzügy területén dolgozó munkatársakat mind a problémák, mind a napi
feladatok elvégzésére alkalmasnak tartom. Az igazgatás területén betöltetlen egy státusz, az ő
feladatit én végzem el. Sajnos nincs olyan igazgatási szakember, aki helyettesíteni tudna. Itt
Tóth Józsefné fogja át a testületi munkát és a szociális ügyeket. A teljesítményértékelés során
a köztisztviselők számára feladatokat kell előírni és célokat kell meghatározni. Ezeket
figyelemmel kísérve kell a munkát végezni, és e szempontok szerint kell értékelni, ami lehet
negatív és pozitív irányú is. Legalább hat hónapra volt szükségem ahhoz, hogy átlássam a
munkatársaim milyen kapacitással és képességekkel rendelkeznek. Ezt most már tudom, és
ennek alapján fogom elvégezni az értékelést, melyről tájékoztatni fogom mindkét
polgármestert.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm szépen.
Trembeczki Károly alpolgármester: Javaslatként mondom, napi szinten az kiszignált
ügyiratot pontozni, hogy mennyit, milyen minőségben, a határidőt betartva végzi el az
ügyintéző. Ennek a halmaza összesítve adja az értékelés pontjait. Ez jegyző asszony feladata.
Körülbelül mennyi az ügyiratforgalom? Ebből kiszámítható lenne, hogy az ügyintéző, mennyi
időt tölt el egy ügyirat elintézésével. Köszönöm.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Az ügyirat statisztika meg van, közös hivatal révén különkülön is, de együttesen is tartalmazza az előterjesztés. Azonban ez érdekes képet mutathat,
mert nem biztos, hogy annak van több munkája, akinek 10 kérelme van. Lehet, hogy csak egy
ügyirata van, de súlyában lényegesen több feladatot igénylő. A kiadmányozás jogát egy
ügyintézőnek sem adtam le, ami azt jelenti, hogy az aláírás előtt mindig átnézem.
Locskai Zoltán polgármester: Vannak azonban az ügyintézőknek egyéb feladatai is,
amelyek ügyiratban nem mérhető. Megkeresheti a hivatalt az állampolgár egy ügyben,
elmeséli milyen nehéz gyerekkora volt, eltelt 20-30 perc, és nem csinált semmit. De az ügyfél
ezt elvárja. Nem csupán statisztikai adatokban mérhető a teljesítmény. Én arról az oldalról
közelíteném ezt meg, hogy mennyi a panaszok száma, abban is a jogos panaszok száma. Van
erről egyébként valamiféle kimutatás?
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Nincsen.
Locskai Zoltán polgármester: Kérem előtérbe helyezni azokat az ügyeket, amelyekkel
kapcsolatban jogos panaszok merülnek fel. Köszönöm. Egyéb észrevétel? Nincs. Szavazzunk.
Aki az előterjesztés elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
220/2017. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A hivatal teljesítményértékelési céljainak kitűzése
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati
Hivatal köztisztviselői vonatkozásában 2018. évre a teljesítmény követelmények
alapját képező célokat a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
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A képviselő-testület felkéri jegyzőt, hogy a köztisztviselők egyéni teljesítmény
követelményeit a mellékletben rögzített célok figyelembevételével határozza meg.
Felelős: jegyző
Határidő: január 31. - értelem szerint

7. sz.n a p i r e n d: Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend Beszámoló a Közös Önkormányzati
Hivatal munkájáról, vissza is adnám a szót jegyző asszonynak.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Minden területet érintettünk, ami fontos, mind a két
településen. A nagylaki kirendeltségről Tóth Józsefné készítette el az előterjesztést, frissítve
és aktualizálva az adatokat. Az ASP bevezetéséről is említést tettünk. Sajnos a tapasztalat az,
nem biztos, hogy a rendszer gördülékenyen fog működni. A gépek megérkeztek, tudomásom
szerint a jövő héten beszerelésre kerülnek.
Locskai Zoltán polgármester: A kollégák időközben oktatásra járnak, hogy tudják kezelni a
rendszert.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: A pénzügyi csoportvezető utalt arra, hogy a közös hivatal
létszáma 12,5 fő, amit a költségvetés nem teljesen finanszíroz, minek következtében mindkét
hivatalnak ki kell egészíteni a hiányzó összeget, lakosságszám arányosan.
Locskai Zoltán polgármester: Valóban ez elég baj, hozzáteszünk a szociális területhez, a
bérekhez és mi marad a fejlesztésekre. A ránk eső részt átutaltuk, ami több volt 2.6 millió
forint. Tekintettel, hogy igazgatási csoportvezetőnk nincs ez némileg javít a pénzügyi
helyzeten, természetesen a jegyző helyzetén nem.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Van-e olyan javaslat, amit szeretne a testület a
beszámolóban látni?
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel?
Kelló Róbert Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság elnöke: A szociális bizottság
megtárgyalta, és egyhangúan javasolja a testületnek elfogadásra.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Szavazzunk. Aki az előterjesztés elfogadásával
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
221/2017. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló
beszámolóját megtárgyalta, azt elfogadja.
10

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Határozatról értesítést kap:

Farkas János polgármester

Locskai Zoltán polgármester

Izsákné Hetényi Valéria jegyző

Hivatal köztisztviselői
8. sz.n a p i r e n d: Előterjesztések
8.1.A temetőhasználat rendjéről szóló 1/2001. (II. 6.) NÖKT. rendelet felülvizsgálata
Locskai Zoltán polgármester: Az előterjesztések következnek. 8.1. számú a temetőhasználat
rendjéről szóló 1/2001. (II. 6.) NÖKT. rendelet felülvizsgálata. Ezt jogszabály írja elő,
minden évben meg kell tennünk. Az önkormányzat végzi a fenntartást. Nem javasolom
emelni a díjakat. Javaslat, vélemény van-e?
Trembeczky Károly alpolgármester: Javasolom a temetőről térkép készítését, minek
alapján a sírhelyeket be tudjuk azonosítani. Tapasztaltam, hogy halottak napja környékén
felhívások kerültek kihelyezésre a sírhelyváltással kapcsolatban.
Locskai Zoltán polgármester: Van térkép. Csak azon sírokra került ilyen, akiknek a
hozzátartozója nem a településen él, és nem tudtunk elérhetőséget. Nem tartom humánusnak,
de nem volt más lehetőségünk. Volt foganatja, mert többen jelezték a fizetési szándékot.
Egyéb hozzászólás?
Kelló Róbert Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság elnöke: A szociális bizottság
megtárgyalta, és egyhangúan javasolja a testületnek elfogadásra.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Szavazzunk. Aki az előterjesztés elfogadásával
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
222/2017. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A temetőhasználat rendjéről szóló 1/2001. (II. 6.) NÖKT. rendelet felülvizsgálata
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1999. évi XLIII.
törvény 40. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve az
önkormányzat temetőhasználat rendjéről szóló 1/2001. (II. 6.) NÖKT. rendelet
1. sz. mellékletében foglalt díjtételeket felülvizsgálata és annak módosítását
nem tartja indokoltnak.
Határozatról értesítést kap:
Locskai Zoltán polgármester
Izsákné Hetényi Valéria jegyző
Horváth Éva analitikus könyvelő
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8.2. Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés hulladék kezelési közszolgáltató
kiválasztása. A szolgáltatást a DAREH Bázis Zrt. végzi alszolgáltató bevonásával. Konkrétan
a mi településünkön a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. Az ő szerződése
2017. december 31.-ig szól. A DAREH megszólította az önkormányzatot azzal, hogy melyik
közszolgáltatóval kívánjuk elvégeztetni a feladatot. Itt jött számításba a Felső-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft. illetve a szegedi cég. Több egyeztető fórum volt ezzel
kapcsolatosan. Nyilatkozatom a jelenlegi szolgáltatóval kapcsolatosan pozitív volt. A
veszélye hulladék ügye is szóba került, de ez engedélyköteles, amivel nem rendelkezik a
szolgáltató. Tájékoztatásul mondom, hogy szóba került a zöldhulladék műanyag kukában
történő gyűjtése. Ez ügyben ki akarom kérni a lakosság véleményét. Azt javasolom
elfogadásra, hogy a jelenlegi szolgáltató végezze továbbra is hulladékgyűjtést Nagylakon.
Vélemény van-e? Nincs. Akkor szavazzunk. Jegyző asszony egybe, vagy külön-külön kell
elfogadni a határozatot?
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: A polgármesterek vettek részt az ülésen, ott mi hangzott el?
Locskai Zoltán polgármester: Nem arról volt szó, amit a határozat tartalmaz. Azt kellene
megfogalmaznunk, hogy mit szeretnénk. A DAREH végezte az alvállalkozó révén, aki a
Csongrád Megyei településtisztasági Nonprofit Kft., viszont vele a szerződés december
végével lejár. Ezért kell döntenünk arról, hogy ezt követően ki végezze a munkát.
Izsákné Hetényi
kapcsolatban.

Valéria

jegyző:

Fölhívom

Magyarcsanád

polgármesterét

ezzel

Locskai Zoltán polgármester: A határozat fogalmazása zavaró, jegyző asszony utána jár. A
DAREH kommunális hulladékszállítással nem foglalkozik. Ennek a szállítását végzi a szegedi
cég. A DAREH profilja a szelektív hulladékszállítás.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: A szolgáltatóra kell javaslatot tenni, ezt a kivonatot így kell
elfogadni, ahogy az előterjesztésben van. Felső-Bácska a fővállalkozó és meg fogja bízni a
szegedi céget a feladat elvégzésével.
Locskai Zoltán polgármester: Amennyiben ez az irány, fogadjuk el így, de a Felső-Bácska
nevével soha nem is találkoztunk.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: A DAREH fogja kijelölni, csak a javaslatot kell megtenni,
hogy a Felső-Bácskával kössön szerződést, aki megbízza a településtisztasági Kft.-t.
Locskai Zoltán polgármester: Ez egy új helyzet, számomra érthetetlen az, hogy mit keres
köztesként a Felső-Bácska. Folyamatosan arról szólt az egyeztetés, hogy kivel szeretnénk
ellátatni a feladatot. Makó és térsége ezt szeretné. A Felső-Bácska érintőleg sem került elénk
soha.
Kelló Róbert képviselő: Az én olvasatomban Felső-Bácska a fővállalkozó, Szeged pedig az
alvállalkozó.
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Locskai Zoltán polgármester: Szerintem arra vonatkozólag kell határozatot hoznunk, hogy
ragaszkodunk az előző vállalkozóhoz. Nem tudok mit kezdeni az előttünk lévő határozati
javaslattal. Arról nem volt szó, hogy a Felső-Bácska köztes feladatot lát el, arról igen, hogy át
szeretné venni azokat a területeteket is, amelyeket a településtisztasági kft. lát el. Semmi
képpen nem szeretném, hogy Felső-Bácska lássa el a tevékenységet.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Felső-Bácska helyett a településtisztasági kft. legyen, amit
a 3. pont alapján javaslatként tudok tovább vinni. Amennyiben ez így elfogadható,
szavazzunk. Aki az előterjesztés elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
223/2017. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról
Határozat
1. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő Testülete ajánlja a DAREH Társulás

részére, hogy a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft (székhelye: Vaskút Kossuth
u. 90. képviseli: Agatics Roland bankszámla:11402513-50526684-76751011,
cégjegyzékszáma: 03-09-109760, adószáma: 12822230-2-03), mint Közszolgáltató
lássa el Nagylak Községi Önkormányzat közigazgatási területén a
hulladékgazdálkodási feladatokat, 2018. január 01 – 2018. március 31-e közötti
határozott időtartamra megkötendő Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés
keretében.
2. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy tudomással bír

arról, hogy az előző pontban foglalt támogató nyilatkozat a DAREH Társulás
döntésére nincs kötelező érvénnyel, figyelemmel arra, hogy a Társulási Megállapodás
és a Feladat-ellátási Megállapodás alapján az Önkormányzat a DAREH Társulásra
ruházta át a közszolgáltató kiválasztására vonatkozó települési önkormányzati
hatáskört.
3. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a DAREH Társulásnak,

hogy a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. alvállalkozóvá történő
bevonását kezdeményezze a közszolgáltatásba a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási
Kft-nél.
4. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés hatályba lépése és a
szakszerű, költséghatékony hulladékkezelés érdekében tegye meg a további szükséges
intézkedéseket.
Felelős: Polgármester
Határidő értesítésre: azonnal
Határozatot kapja:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- DAREH Társulás Elnöke
- Horváth Éva analitikus könyvelő helyben
- Irattár
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8.3.A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet megalkotása
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a reklámok, reklámhordozók
elhelyezéséről szóló rendelet megalkotása. Nem szeretnék hozzáfűzni semmit, mert az
előterjesztés részletesen tartalmazza a megalkotás szükségességét. Van-e kérdés, észrevétel?
Kelló Róbert Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság elnöke: A szociális bizottság
megtárgyalta, és egyhangúan javasolja a testületnek elfogadásra.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Szavazzunk. Aki a rendelettervezet elfogadásával
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2017. (XII.19.)
önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról
A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
8.4.A szociális alapszolgáltatások szakmai programjának módosítása
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a szociális alapszolgáltatások
szakmai programjának módosítása. Kérem Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt, hogy
a bizottsági ülésen elhangzottak alapján kivonatos formában tájékoztassa alpolgármester urat.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Tisztelt Testület! Az anyag egy kis módosítást
tartalmaz, a módszertan kérésére. Szegedről szerdán jönnek helyszíni szemlére, az anyagot
holnap fel kell tölteni a szükséges felületre, akkor a működési engedély rendben lesz.
Locskai Zoltán polgármester: Nagyon jól haladunk ezen a téren, köszönet a
csoportvezetőnek, a munka oroszlánrészét ő végezte. Mindezek alapján zökkenőmentesen el
tudjuk kezdeni a munkát január 1. napjával. Az igénybe vevők az átállásból nem fognak
érezni semmit. Kérdés, észrevétel?
Kelló Róbert Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság elnöke: A szociális bizottság
megtárgyalta, és egyhangúan javasolja a testületnek elfogadásra.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Szavazzunk. Aki az előterjesztés elfogadásával
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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224/2017. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A szociális alapszolgáltatások szakmai programjának módosítása
Határozat
Nagylak
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
szociális
alapszolgáltatások szakmai programjának módosítását a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
Locskai Zoltán polgármester
Izsákné Hetényi Valéria jegyző
Popovics Krisztián pü csoportvezető
8.5.A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása. Felkérem Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt szóljon röviden
az előterjesztésről.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A feladatellátás megvalósításának feltétele a
rendelet megalkotása, ami szabályozza mind a szociális étkeztetés, mind a házi
segítségnyújtás igénylésének feltételeit, és azok térítési díját. A rendelet megalkotását
követően március végéig majd felül kell vizsgálni. 3 vállalkozót kértünk fel ajánlattételre az
árak és szállítás vonatkozásában. 2 környékbeli és egy helybeli vállalkozót. Ezt követően
polgármester úr tárgyalásokat folytatott, és tovább alkudott az árból. Így jövőre a helyi
vállalkozóval kerül megkötésre a szerződés. Olyan árajánlatokat kértünk, melyek során
igazolni kellett, hogy rendelkezik engedéllyel a tevékenység ellátására.
Locskai Zoltán polgármester: Alpolgármester úrral beszéltünk erről, de akkor még nem
tudtam tájékoztatni, arról, hogy 80,-Ft-ot sikerült az ajánlatból még csökkenteni. Ez éves
szinten 1,2 millió forint megtakarítás. Észrevétel van-e?
Kelló Róbert Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság elnöke: A szociális bizottság
megtárgyalta, és egyhangúan javasolja a testületnek elfogadásra.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Szavazzunk. Aki az előterjesztés elfogadásával
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Nagylak Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
16/2017. (XII.19.)
önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról
A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
8.6.Nagylak Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepció elfogadása
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés Nagylak Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési koncepció elfogadása. Várható bevételek és várható kiadások, amit a
normatíva nem fedez. Felkérem Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt szóljon röviden
az előterjesztésről.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Fölújításként kezelünk kötelezően ellátandó
feladatokat, illetve ami nem fontos, amit célszerű elhagyni. Ezért alakítottunk ki egy
koncepciót, amit az elterjesztés tartalmaz, hogy lássa a testület mennyi a tervezés és a
teljesítés jövőre.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Hozzászólás, észrevétel van-e? Nincs.
Szavazzunk. Aki az előterjesztés elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
225/2017. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nagylak Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepció elfogadása
Határozat
Nagylak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018.
évre vonatkozó költségvetési koncepciójáról készült előterjesztést megvitatta,
és azt elfogadja azzal, hogy 2018. évi költségvetését a bizonyosan tervezhető
bevételek függvényében alkotja meg.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetési
rendelettervezet előkészítési folyamatában, valamint annak összeállítása során
a koncepcióban foglaltakat vegye figyelembe úgy, hogy a stabil költségvetési
gazdálkodás, a lehetőségek szerint zavartalan működés, a testületi döntések
végrehajtása biztosított legyen.
További feladat csak akkor vállalható, ha az ahhoz szükséges forrás,
rendelkezésre áll, illetőleg annak megvalósítása nem veszélyezteti a működést
és a kötelező feladatok ellátását.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelem szerint
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Határozatról értesítést kap:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Popovics Krisztián pü.-i csoportvezető
8.7. A Településképi Rendeletről, a Településképi Arculati Kézikönyvről szóló szerződés
módosítása
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a Településképi Rendeletről, a
Településképi Arculati Kézikönyvről szóló szerződés módosítása tárgyában. Bartók Erika
tervező asszony vállalta az elkészítését. Az állam 1 millió forintot biztosított az elkészítésre.
Az előző szerződés tartalmazta az árat, ami kevesebb volt, mint 1 millió forint. Akkor arról
volt szó, hogy fennmaradó összeg az önkormányzatnál maradhat és felhasználható. Ez
megváltozott. 825.500,-Ft-ért vállalta a tervező a feladat elvégzését. Ennek következtében a
fennmaradó összeget vissza kell fizetni. A tervező asszony részéről azonban egyéb költség is
felmerült, és kérte, hogy módosítsuk a szerződést. Így ezt Magyarcsanád Önkormányzatával
egyetértésben úgy döntöttünk, hogy ne fizessük vissza, hanem a többlet költséget tervező
asszony részére fizessük meg. Hozzászólás, észrevétel van-e?
Nincs. Szavazzunk. Aki az előterjesztés elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
226/2017. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Településképi Rendeletről, a Településképi Arculati Kézikönyvről szóló
szerződés módosítása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a B & B ’99 Szolgáltató
Bt.-t (címe: Szeged, Debreceni u. 16/A.) által benyújtott kérelmet elfogadja, és a
114/2017. (V. 29.) határozattal elfogadott Tervezési Szerződést módosítását az
előterjesztés melléklete szerint hagyja jóvá.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés
aláírására.
A határozatról értesül:
1.) Locskai Zoltán polgármester
2.) Izsákné Hetényi Valéria jegyző
3.) Kolozsi József építésügyi előadó
4.) B & B ’99 Szolgáltató Bt (6723 Szeged Debreceni utca 16/A)
5.) Irattár
8.9. Makó belterület 406/2 hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlása
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés Makó belterület 406/2 hrsz-ú ingatlan
térítésmentes felajánlása. Erről semmilyen tájékoztatást nem kaptam, nem tudtam rájönni,
hogy mi ez.
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Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A régi állami víz csongrád megyei volt, ebben
minden térségi településnek volt részesedése. 2013-ban átalakult és Alföldvíz lett, mivel
Makónak van legtöbb részesedése és helyileg is Makón van, legyen minden részesedés a
városé, és úgy kössenek új működési engedélyre szerződést. Ez a makói vízmű telep.
Mindegyik önkormányzat elfogadta Nagylak is, Makón az ügyintézők ellenőrizték, a
határozatokat minden településről megkapták, de nem készült el a szerződés. Most kérték
újra, hogy minden település tegye meg a megerősítést, ahhoz, hogy a szerződés
megvalósuljon.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Hozzászólás, észrevétel van-e? Nincs.
Szavazzunk. Aki az előterjesztés elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
227/2017. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Makó belterület 406/2 hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete-a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § biztosított
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Makó Város Önkormányzata javára a
Makó 4026/2 hrsz-ú Szivattyúház megnevezésű ingatlanból a 100/10000
arányban tulajdonát képező ingatlanrészt térítésmentesen felajánlja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
A határozatról értesül:
1.) Locskai Zoltán polgármester
2.) Izsákné Hetényi Valéria jegyző
3.) Horváth Éva analitikus könyvelő
4.) Makó Város Önkormányzata (6900 Makó Széchenyi tér 22.)
5.) Irattár
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, értelem szerint
9. sz.n a p i r e n d: Egyebek
Locskai Zoltán polgármester: Egyebek következnek, átadom a szót a testületnek.
Kelló Róbert képviselő: A rendezvényeken való részvételi arányt javasolom fölmérni, hogy
ne kellejen fölöslegesen felfűteni a művelődési házat. Mert a lakossági fórumot is kisebb
helyen meg lehetett volna tartani.
Locskai Zoltán polgármester: Nem szeretnék ezzel foglalkozni, ezt nem lehet fölmérni. A
TAK tejesen érdektelenségbe fulladt minden településen. A lakosság részéről talán senki nem
volt. Köszönöm a jelzést. Egyéb hozzászólás?
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Trembeczky Károly alpolgármester: Többször jeleztem, hogy a Rózsa sor és a Balatán
tanya közötti felújított járdaszakaszt a földtulajdonos a nehézgéppel összetörte. Felelősséggel
tartozik embertársaink felé. Bennünk is kell, hogy legyen valami elvárási igény. Fel vagyok
háborodva, hogy a helyreállítást nem követeljük az elkövetőtől. Kérem ezt felé jelezni.
Locskai Zoltán polgármester: Megnézetem, nem tragikus a helyzet. Természetesen nem ott
kellene behajtani. Köszönöm. Más egyéb? Nincs. Én annyit szeretnék elmondani, látjátok a
csomagok elkészültek, holnap ki kerülnek a 65 év feletti lakosokhoz. Korábban már
beszéltünk már arról, hogy szombaton kivinnénk a szaloncukrot és mandarint a lakosoknak.
Örömmel várlak benneteket 8.00 órára.
Locskai Zoltán polgármester: A mai ülésre tervezett napirendeket megtárgyaltuk,
megköszönöm jegyző asszonynak, a testületnek, a hivatal munkatársainak a munkát. A soros,
nyílt testületi ülést bezárom. 10.15 órakor.
k.m.f.

Locskai Zoltán
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző

Varga István
jkv. hitelesítő

Kelló Róbert
jkv. hitelesítő
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