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Iktató szám: 2-41/2017.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. DECEMBER 21-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT
ÜLÉSÉRŐL
NAPIREND
1. A településkép védelméről szóló rendelet megalkotása
2. Nagylak Települési Arculati Kézikönyvének jóváhagyása
3. A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése

RENDELET
17/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet

A településkép védelméről

HATÁROZAT
228/2017.(XII.21.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

229/2017.(XII.21.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadása

230/2017.(XII.21.) képviselő-testületi határozat

Nagylak Települési Arculati
Kézikönyvének jóváhagyása

231/2017.(XII.21.) képviselő-testületi határozat

A Helyi Esélyegyenlőségi Program
áttekintése
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 21-én 14.00
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
Varga István képviselők.
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 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:
228/2017. (XII.21.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. december 21-én
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.
Napirendi javaslat
1. A településkép védelméről szóló rendelet megalkotása
2. Nagylak Települési Arculati Kézikönyvének jóváhagyása
3. A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
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A napirenddel kapcsolatosan van-e valakinek javaslata, észrevétele?
Locskai Zoltán polgármester: Kiegészítés, vélemény van-e? Nincs. Kérem a képviselőtestületet, hogy a napirend elfogadását, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
229/2017. (XII.21.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. december 21.-i
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. A településkép védelméről szóló rendelet megalkotása
2. Nagylak Települési Arculati Kézikönyvének jóváhagyása
3. A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
1. sz. n a p i r e n d: A településkép védelméről szóló rendelet megalkotása
Locskai Zoltán polgármester: 2016.-ban kiadásra került az a jogszabály, amely új
feladatokat rótt az önkormányzatokra, pontosan a településképi arculati kézikönyv
elkészítését. A TAK elkészítésének a határideje 2017. december 31. A tervező ezt elkészítette,
melyhez szorosan kapcsolódik a rendelettervezet. Van-e kérdés, észrevétel?
Trembeczky Károly képviselő: Javasolom, hogy az arculati kézikönyv mindig az jelenlegi
helyzetnek megfelelően aktualizálható, továbbszerkeszthető legyen.
Locskai Zoltán polgármester: Alpolgármester úrral egyetértek, egyéb észrevétel van-e?
Tóth Józsefné szociális ügyintéző: A rendelettervezet a helyi építési szabályzatra vonatkozó
dolgokat is tartalmazza, valamint az előző ülésen megalkotott reklám rendeletet is magába
foglalja, illetve azokat a bejelentési kötelezettségeket, amelyek az arculati kézikönyvben
foglaltakra vonatkoznak.
A képviselő-testületnek bármikor jogában áll a rendeletet
módosítani.
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel? Nincs. Kérem a képviselőtestületet, hogy szavazzon a rendelettervezet elfogadásáról.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:
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Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2017.(XII.21) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről
A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
2. sz. n a p i r e n d: Nagylak Települési Arculati Kézikönyvének jóváhagyása
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend a Nagylak Települési Arculati
Kézikönyvének jóváhagyása, gyakorlatilag már a finisbe értünk, túl vagyunk az utolsó
lakossági fórumon, mindenki elmondhatta a véleményét, a partnerek, a szakma és a lakosság
is. A képviselő-testület feladata ennek a folyamatnak a jóváhagyása, lezárása. Kérdés,
kiegészítés van-e?
Tóth Józsefné szociális ügyintéző: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a megküldött arculati
kézikönyv már a főépítész és a megkeresett szakhatóság által jóváhagyott anyag, amelyet a
jóváhagyás után meg kell küldeni a Lechner Tudásközpontnak.
Locskai Zoltán polgármester: Ez így igaz, a Csongrád Megyei Építészkamara javaslata
alapján kiegészítésre került a polgármesteri köszöntővel és egyéb finomításokkal az anyag.
Úgy gondolom a TAK elkészítésének az előterjesztése, valamint az elkerülő úttal kapcsolatos
munkálatokat Tóth Józsefné munkatársamnak köszönhetünk. Olyan feladatokat is elvégzett,
ami nem az ő feladata lett volna, csak úgy hozta az élet, hogy ő vitte végig. Van-e egyéb
kérdés, kiegészítés? 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:
230/2017. (XII.21.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nagylak Települési Arculati Kézikönyvének jóváhagyása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalta és úgy döntött, hogy az önkormányzat a 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet 29. §-a alapján eljárva Nagylak Község Településképi Arculati
Kézikönyvét elfogadja.
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Határozatról értesítés kap:
1.) Locskai Zoltán polgármester
2.) Izsákné Hetényi Valéria jegyző
3.) B&B ’99 Szolgáltató Bt. – Bartók Erika tervező 6723 Szeged, Debreceni u.
16/A.
4.) Állami Főépítész
5.) Csongrád Megyei Kormányhivatal 6723 Szeged, Rákóczi tér 1.
3. sz. n a p i r e n d: A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
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Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend a Helyi Esélyegyenlőségi Program
áttekintése. Ez volt az a napirend, ami a soros ülésből kimaradt. 2013.-ban fogata el a testület,
2015-ben felülvizsgálta és módosította. Jogszabály írja elő a két évente történő
felülvizsgálatot, azért került elénk az anyag. Kérdés, észrevétel van-e?
Tóth Józsefné szociális ügyintéző: A felülvizsgálatot követően 2015-ben a 2013. óta történt
változások átvezetésre kerültek. 2015. óta is igen sok változás történt a településen, amit
szintén át kell vezetni. 2018.-ban egy új HEP megalkotására kerül sor, melyet egy referensi
képzés fog megelőzni, ahol az elkészítés menetét vázolják a mentorok. Köszönöm.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm, ezzel kapcsolatosan észrevétel van-e? Nincs.
Szavazzunk. 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:
231/2017. (XII.21.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi
Esélyegyenlőségi Program áttekintését, felülvizsgálatát és a következő döntést
hozta:
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 85/2013. (VI.30.) számú
határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A
képviselőtestület az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően,
a kétévente előírt áttekintésnek eleget tett, a program határidőre megvalósult
intézkedéseinek teljesítését elfogadja, a folyamatban lévő intézkedések
határidejét módosította. A képviselő testület az áttekintett Helyi
Esélyegyenlőségi Programot a felülvizsgált Intézkedési Tervvel egységes
szerkezetben elfogadja.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Locskai Zoltán polgármester: A rendkívüli, nyílt ülés napirendjét megtárgyalta a testület,
ezt követően zárt ülést rendelek el. (14.15 órakor)
k.m.f.
Locskai Zoltán
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző

Kelló Róbert
jkv. hitelesítő

Varga István
jkv. hitelesítő

