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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 29-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 
Gulácsi Krisztina Ágnes 
Kelló Róbert  
Varga István képviselők. 

 
 

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, 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 5 fő 
megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitom.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Istvánt 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 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1/2017. (I. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. január 29-én 
tartott soros, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Varga István és Kelló 
Róbert képviselőket megválasztotta. 
 
Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 

Locskai Zoltán polgármester: A mai ülés anyagának tárgyalását a meghívóban kiküldöttek 
szerint javasolom, egyéb javaslatom nincs.  
  

N a p i r e n d i   j a v a s l a t 
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1.Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
2.Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester  
 
3.Nagylak Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
4.Előterjesztések: 
4.1.A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának 
módosítása 
4.2.A Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési   
      megállapodásának felülvizsgálata 
4.3.Hozzájárulás Falunap szervezéséhez   
4.4.Szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet módosítása 
4.5.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet    
      módosítása 
4.6.Nagylak Község Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési Tervének 
elfogadása 
 
5.Egyebek 
 
6.Zárt ülés 
- lakásbérleti szerződés hosszabbítása 

 
Locskai Zoltán polgármester: Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendekkel 
kapcsolatos javaslata, észrevétele? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A zárt ülésen még egy napirendet szeretnék felvételre 
javasolni. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Jegyző asszony, van-e lehetőség erre? 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Természetesen, majd a zárt ülés napirendjén kell felvetni.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Figyelembe vesszük alpolgármester kérését. Amennyiben 
nincs egyéb javaslat, kérem, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
2/2018. (I 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. január 29.-i soros, 
nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
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1.Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
2.Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  
kötelezettségeinek megállapítása 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester  
 
3.Nagylak Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
4.Előterjesztések: 
4.1.A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának 
módosítása 
4.2.A Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési   
      megállapodásának felülvizsgálata 
4.3.Hozzájárulás Falunap szervezéséhez   
4.4.Szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet módosítása 
4.5.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet    
      módosítása 
4.6.Nagylak Község Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési Tervének 
elfogadása 
 
5.Egyebek 
 
6.Zárt ülés 
- lakásbérleti szerződés hosszabbítása 
 

 
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. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Mi indokolta a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási 
Kft. munkatársával történt találkozót, mert a decemberi testületi ülésen arról szavaztunk, hogy 
a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. szolgáltatóval végeztetjük a 
hulladékszállítást. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Közel 10 év után felállt a DAREH Bázis Zrt. A társulásban, 
amelynek 96 település képviseltette magát. Mikor úgy tűnt minden rendben van, akkor került 
szóba, hogy a Csongrád Megyeiek váljanak ki a DAREH társulásból. A jelenlegi helyzet 
szerint Felső-bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. a közszolgáltató, és jól emlékszik 
alpolgármester úr, a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. az alvállalkozó. 
Egyfajta szerkezeti átalakulás történt a DAREH társuláson belül. A hulladék heti szállítását 
ugyanaz a szolgáltató végzi, aki eddig is.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Az előző testületi döntés során nem arról döntöttünk, 
hogy a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. lesz a fővállalkozó, szeged az alvállalkozó. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Eddig a DAREH volt a közszolgáltató, a Csongrád Megyei 
Településtisztasági Nonprofit Kft. az alvállalkozó. Tekintettel a szerkezeti vállalkozásra, ezért 
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vezettem úgy be, hogy a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. kiválik. A 
DAREH helyett a Felső-bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. lesz a közszolgáltató, a Csongrád 
Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. pedig marad alvállalkozó. Azért nem lehet a 
településtisztasági kft. közszolgáltató, mert nincs megfelelőségi tanúsítványa. Emlékezzen rá 
a testület, hogy korábban ez visszavonásra került, és meg kellett szüntetni vele az érvényben 
lévő szerződést. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Az előző ülésen nem volt kifejtve, hogy milyen 
tevékenység elvégzésére jogosult a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 
  
Locskai Zoltán polgármester: Alvállalkozóként jelöltük meg az előző ülésen is. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Teljesen váratlanul ért ez a szervezet átalakítás. 
Köszönöm. 
  
Locskai Zoltán polgármester: A mindennapi életünket nem érinti a belső szerkezeti 
átalakulás. Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki 
egyetért a polgármesteri tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
3/2018. (I. 29.) 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: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  
kötelezettségeinek megállapítása 
 
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés az önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása. Ezt minden évben el 
kell fogadni. Felkérem Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt, hogy röviden tájékoztassa 
a testületet. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Tisztelt Testület! Ahogy a bizottságoknak is 
elmondtam 2011-ben az államháztartási törvény megújulásával előírta az önkormányzatok 
számára, hogy tárgyévi összes fizetési kötelezettségek a saját bevételek 50%-kát nem 
haladhatja meg adósságkeletkeztetési ügylettel. Ilyen jellegű adósságot keletkeztető ügylete 
Nagylaknak nincs. Se kötvényt nem bocsátott ki, sem hitellel és egyéb fizetési 
kötelezettséggel nem rendelkezik. Éppen ezért maga a stabilitás ilyenkor nulla. Ezt kötelező 
elfogadni. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel van-e?    
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Trembeczky Károly alpolgármester: A helyi adóbevételekről teljesítéséről kérnék  
tájékoztatást. 
 
 Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A várható bevételekben a hátralékok 
beszedése is tervezésre került. Csökkenhet abban az esetben, ha iparűzési adóhátralék 
esetében fölszámolásra kerül a cég. Ilyenkor csökkenteni kell az előirányzatot. Szorosan 
összefügg a költségvetéssel, mert a rendeletbe is be kell állítani, mint hátralékot.  
  
Trembeczky Károly alpolgármester: A legtöbb iparűzési adót megfizető vállalkozás jó 
adófizető? Nincs hátraléka?  
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Tavalyi évben volt adótúlfizetés, amit 
visszakellett fizetni. Természetesen vannak hátralékosok is. Van, olyan is, ami nem most 
realizálódik, hanem a következő évben. Az adós kolléganővel beszéltünk az adótárgyakról is, 
mert vannak olyanok, akik a tulajdonukban lévő beépítetlen terület után nem fizetnek adót. 
Történhet ez tulajdonos váltáskor, vagy tulajdoni hányad változása esetén. Ennek a 
fölülvizsgálata folyamatban van.      
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel van-e még?  
 
Kelló Róbert képviselő: A szociális és pénzügyi bizottság az anyagot megtárgyalta, és 
egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm elnökúr tájékoztatását. Aki egyetért az 
előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
4/2018. (I. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, 
valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
három évre várható összegét a melléklet szerinti táblázatban bemutatottak 
szerint jóváhagyja. 

 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesítendők:  
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Popovics Krisztián pü csoportvezető 
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3. sz.n a p i r e n d: Nagylak Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend Nagylak Község Önkormányzata 2018. 
évi költségvetése szóló előterjesztés. Ismét felkérem Popovics Krisztián pénzügyi 
csoportvezetőt az előterjesztéssel kapcsolatos kiegészítésre.       

 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ahogyan a bizottságoknak is elmondtam, 
ismerve a korábbi helyzetet elmondható, hogy a rendelet alapját a 2017. évi záró valós adat 
képezi. 2018-ban a bevételek terén normatív állami támogatások emelkedése figyelhető meg. 
Például könyvtári szolgáltatások terén 1,7 millió helyett 1,8 millió jut, a szociális feladatoknál 
is emelés tapasztalható. Az önkormányzatnak önálló hivatal nincsen, a Magyarcsanádi Közös 
Önkormányzati Hivatal költségvetésébe épül bele Nagylaké is. Jelen pillanatban 12,5 fő a 
hivatal engedélyezett létszáma, ebből jelenleg 2 üres álláshely van. Ezért a két hozzájárulás is 
ennyivel csökken. Másik, hogy a hivatal esetében újfent csökkenés van a normatívában, mert  
amikor választás van, mindig a választók létszámát veszik figyelembe. Emiatt mintegy 800 e 
forinttal kap kevesebbet a hivatal, de összességében 300 e forinttal kerül kevesebbe, mint 
tavaly, ha minden álláshely betöltésre kerül. Mivel már a hónap végén vagyunk, a 2 álláshely 
nem került betöltésre, már látható a bérmegtakarítás. A bevételeknél új elem a társulásból 
történő kilépéssel a szociális étkezés és házi segítségnyújtás feladatainak ellátása. Az átmenet 
zökkenőmentesnek mondható. Itt március végéig felül kell vizsgálni a térítési díjakat, mert a 
szociális törvény kötelezően előírja. A bevételi oldal a házi segítségnyújtás oldalon 26%-kal 
emelkedett a tavalyihoz képest, az étkeztetésnél viszont még az ÁFA meghatározásának 
mértéke APEH állásfoglalás alatt áll, hogy mennyit kell a szolgáltatónak fizetni. Nem 
mindegy, hogy 18-27% lesz, abból a szempontból sem, hogy mennyi ÁFA-t igényelhetünk 
vissza. Amit még láthat a bizottság a bevételi oldalon az a lakbérek és az adók bevétele. 
Ezeknek a nagysága azért ekkora, mert a hátralékokat is tartalmazzák. Magát a 
követelésállományt is meg kell tervezni, mert az még eltörlésre, vagy behajtásra nem került. 
A kiadási oldalt tekintve a bevételi oldalt vettük alapul. Mindegyik tevékenységre a tavalyi 
bázis alapján terveztünk. Nyilván ha egyéb nem várt, vagy előre nem látható kiadásra kerül 
sor, akkor a rendelet módosulni fog. A kiadási oldalon, amit kap az önkormányzat normatívát, 
azt fel is kell használni, mert ha nem akkor vissza kell fizetni. A rendelet a folyamatos 
könyvelés alapján készült, valamint amit a normatíva fölmérés alapján megkaptunk. Ebben 
vannak olyanok is, ami tavalyról áthozott maradvány, például a beruházási, mint a községháza 
felújítása és az útfelújítás is, illetve tavalyi évi működési maradvány is, amivel terveztünk. A 
mostani kincstárellenőrzés alkalmával annyit kértek, ha van módosítás, negyedévente tegyük 
meg.          
 
Locskai Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Polgármester úrral már beszéltünk arról, hogy a közös 
önkormányzat költségvetése hogyan alakul %-os arányban, mert a befizetés összege nem 
arányos a lakosságszámmal. Itt is tudnánk megtakarítást eszközölni, mert az apparátus 
létszámát tekintve Nagylakra több hárul. Polgármester úr és jegyző asszony mérlegelje ezt a 
kérdést, és tegyék meg a szükséges lépéseket ez irányban. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Alpolgármesterúr jól látja a helyzetet, amit én mindenképp 
azt szorgalmazom, hogy Magyarcsanád a ¾ költségét finanszírozza a közös hivatal 
fenntartásának. A bevételek esetében nagyon fontos az, hogy 2018-ban is folytassuk azt a 
tendenciát, hogy minél több hátralékot szedjünk be.  Elmondtam 2017-ben is, hogy közel 300 
e forint hátralékot sikerült behajtanunk.  Ezt csak következetességgel tudjuk elérni. Egyéb 
kérdés, észrevétel van-e?  
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Kelló Róbert képviselő: A szociális és pénzügyi bizottság az anyagot megtárgyalta, és 
egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm, szavazzunk. Aki az előterjesztéssel egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendelete alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/(I.31.) önkormányzati rendelete 

Nagylak Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 
 

A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.  
 
 

4. sz.n a p i r e n d: Előterjesztések 
 
4.1.A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása 
 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend 4.1. A Makói Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés. Személyi változás 
miatt, illetve Apátfalva kilépése miatt szükséges a módosítás. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel van-e? Nincs, aki az előterjesztés 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
5/2018. (I. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
Magyarország Alaptörvényébe, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §-ába foglalt 
rendelkezések alapján elkészített Makói Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási megállapodásának módosítását – mely jelen határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képezi – egységes szerkezetben jóváhagyja, és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesítést kap: 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Makói Kistérség Többcélú Társulásának elnöke 
- Irattár 
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4.2.A Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásának 
felülvizsgálata 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a Nagylaki Román Nemzetiségi 
Önkormányzat együttműködési megállapodásának felülvizsgálata. Ezt minden évben a 
jogszabályi előírásra felül kell végezni. Kérdés, hozzászólás van-e? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Jegyző asszonyt kérdezném, hogy nincs-e 
összeférhetetlenség, mivel az RNÖ elnökének felesége az Országos RNÖ Dokumentációs 
Központjának elnöke. Főleg pénzügyi elszámolás miatt vagyok erre kíváncsi. Nincs-e 
túlfinanszírozás? 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Álláspontom szerint nincs összeférhetetlenség, mivel az 
önkormányzatok között nincs hierarchikus kapcsolat, ezt figyelembe véve a funkciók sem 
összeférhetetlenek, a helyi önkormányzatban nem tölt be szerepet a dokumentációs központ 
elnöke.    
  
Locskai Zoltán polgármester: Én is azt gondolom, hogy nem áll fönn ennek a veszélye. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Azt gondolom, hogy az Országos RNÖ Dokumentációs 
Központ a nemzeti identitás megőrzése érdekében kulturális feladatokat ellátó szerv. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Kérdés, hogy a helyi önkormányzat ahhoz nyújtja-e be 
a pályázatokat, ahol a házastárs dolgozik. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Az elnök asszonynak van vezetői szerepe az Országos 
Román Nemzetiségi Önkormányzatnál?  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Természetesen van. Ennek az átláthatóságát kérném 
megvizsgálni. Úgy gondolom, hogy eddigi tevékenységem során nem voltam kellő 
figyelemmel a nemzetiségi önkormányzat munkájával kapcsolatosan. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Úgy gondolom, hogy a helyi választást követően 
nyilatkozni kell az összeférhetetlenség tényiről. A finanszírozás tekintetében a pénzügyi 
csoportvezető tud erre válaszolni. 
 
 
Locskai Zoltán polgármester: Mit gondol erről a pénzügyi csoportvezető? 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Magyarcsanádon a Szerb és Román 
önkormányzatnak intézményi rendszere alakult ki. Nyelvoktatás van, temetőfenntartás van, 
illetve hozzárendelt feladatok. Jól mondta képviselő úr a finanszírozást, működési és 
feladatalapú támogatást és pályázati pénzt kapnak.  Ha a tevékenységüket ki tudják szélesíteni 
a közösség javára, akkor magasabb pontszámot kapnak. Nagylak esetében nincs annyi 
közösségi tér kialakítására, együttműködésre lehetőség, így a pontszám kevesebb. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Köszönöm, engem csak az összeférhetetlenség 
kérdése érdekelt.  
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Locskai Zoltán polgármester: 2017 évben mintegy 400 e forinttal járult hozzá a RNÖ a 
település rendezvényeihez. Ezek közös rendezvények voltak, mint a bogrács parti, falunap, 
karácsony. Egyéb kérdés, kiegészítés van-e? Nincs, aki az előterjesztés elfogadásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
6/2018. (I. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásának 
felülvizsgálata 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzata a Nagylaki Román Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodását felülvizsgálta, és a 
Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
 Felelős: alpolgármester, jegyző  
 Határidő: azonnal 
 

A határozatról értesítést kap:  
- Locskai Zoltán alpolgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Horváth Éva analitikus könyvelő 
- Vetró Robert Román NÖ elnöke 

 
4.3.Hozzájárulás Falunap szervezéséhez   

 
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend, 2018-ban legyen-e falunap, és ha igen, 
mennyi összeget különítsünk el erre a rendezvényre. 2017-ben 3 milliót terveztünk be, most 
2,5 milliót. Azért gondoltunk ennyire, mert tavalyi ténylegesen 1,5 millió volt a bekerülési 
költség. Kérdés, hozzászólás?  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Említésre került az RNÖ támogatása, ebben az esetben 
kevesebbet is tervezhetünk, mint 2,5 millió. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Nem értek egyet, mert lehetnek olyan fellépők, akik fellépti 
díja magasabb a korábbi évekhez képest. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Az 500 e forintot költhetjük a szolgáltatóinknak 
kerékpárra stb. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás?  
 
Kelló Róbert képviselő: A szociális és pénzügyi bizottság az anyagot megtárgyalta, és 
egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Aki az előterjesztés elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
7/2018. (I. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Hozzájárulás Falunap szervezéséhez   
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülte 2018 évben is meg kívánja 
rendezni a Falunapot, melyet rendezvénytervében szerepeltet.  
A Falunap megrendezésére 2.500.000,- Ft kiadási előirányzatot határoz meg a 
közösségi színterek üzemeltetése szakfeladaton az egyéb dologi kiadások 
terhére. 
 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
Határidő megrendezésre: 2018. augusztus 4. egyebekben: értelem szerint 
 
A határozatról értesül: 
Locskai Zoltán polgármester 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
Horváth Éva analitikus könyvelő 

 
4.4.Szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet módosítása 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend, a szociális célú tüzelőanyag 
támogatásról szóló rendelet módosításáról szóló előterjesztés. A bizottsági ülésen volt egy 
kérdés, hogy milyen cél vezérelt akkor, amikor az egyedülállók esetében javasoltam 
megemelni a jövedelemhatárt. Az vezérelt, hogy ne mindig ugyanazok kerüljenek látószögbe, 
akik egyébként mindig. És valóban az egyedülálló nyugdíjasokra gondoltam. Nekik is nehéz a 
sorsuk, adjuk meg a lehetőséget nekik is. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A bizottságnak mi volt a véleménye? 
 
Kelló Róbert képviselő: A szociális és pénzügyi bizottság az anyagot megtárgyalta, és 
egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
  
Locskai Zoltán polgármester: Decemberben csak egy részét osztottuk ki a tüzelőnek, a 
pályázati kiírás szerint február 15. napjáig kell kiosztani a kapott mennyiséget. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Én inkább kétszer adnék a valóban rászorulónak, mint 
annak, aki magasabb jövedelemmel rendelkezik, de jogosult támogatásra és kapni fog.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Vigyázni kell a kijelentéssel, hogy rászoruló. Mert annak 
nevezzük azt a családot, ahol apuka 3 gyerek mellett nem dolgozik, vagy az, aki szakmunkás 
és nem vállalja a szakmájában történő munkát. 
 
Gulácsi Krisztina Ágnes képviselő: Az egyedülálló is ugyanolyan rászoruló lehet. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb hozzászólás? Aki a rendeletmódosítás elfogadásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/(I.31.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló  
9/2017.(VIII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.  

 
4.5.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend, a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról szóló előterjesztés. Az étkeztetés normatív 
támogatással munkanapokon van biztosítva. Amennyiben munkaszüneti napokon is szerettük 
volna biztosítani az étkezést, tálaló konyhát kellett volna kialakítani. Valamint a személyi 
feltétel biztosítása is többletlétszámot követelt volna. Ezért került sor a rendeletmódosításra, 
hogy ezeket a napokat az igénylőknek továbbra is tudjuk biztosítani. Kérdés, hozzászólás van-
e? 
 
Kelló Róbert képviselő: A szociális és pénzügyi bizottság az anyagot megtárgyalta, és 
egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Egyéb hozzászólás? Aki a rendeletmódosítás 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/(I.31.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  
11/2016.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.  

 
4.6.Nagylak Község Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend, 2018. évi Közbeszerzési Tervének 
elfogadásáról szóló tájékoztató. Erre azért van szükség, mert van egy TOP pályázatunk a 
hivatal energetikai felújítása, amire közbeszereztetés lesz kiírva. Lényegesebben halad, mint 
ahogy gondoltuk. Nagyon sok pályázat pozitív elbírálásra került, és előállt az a helyzet, hogy 
kevés a szakember, nem tudják fölvállalni a munkát. Még nem jutottunk el odáig, hogy a 
közbeszereztetés kiírásra kerüljön. Ugyanakkor már a pályázat kivitelezésének meg kellett 
volna valósulnia. Kérdés, észrevétel? 
 
Kelló Róbert képviselő: A szociális és pénzügyi bizottság az anyagot megtárgyalta, és 
egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Aki az előterjesztés elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 



14 
 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
8/2018. (I. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Nagylak Község Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 
Közbeszerezési tervét határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 

4.7.Nagylak Község Önkormányzata bankszámlavezető pénzintézetének választása 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés Nagylak Község Önkormányzata 
bankszámlavezető pénzintézetének választása. A számlanyitás az EFOP pályázathoz kötődik, 
ahhoz, hogy hozzájuthassunk pénzhez, elkülönített számlát kell nyitni a kincstárnál. Aki az 
előterjesztés elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
9/2018. (I. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Nagylak Község Önkormányzata bankszámlavezető pénzintézetének választása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy az EFOP kódszámú pályázatokhoz Nagylak Község Önkormányzata a 
Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságánál vezesse a 
pályázatokhoz kapcsolódó bankszámlaforgalmát.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden a számlanyitáshoz 
és vezetéshez szükséges nyilatkozat, dokumentum aláírására.  

 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesítést kap:  
 pénzügyi csoportvezető 
 analitikus könyvelő 
 MÁK Szeged  
 EFOP pályázati szervezet 

 
5. sz.n a p i r e n d: Egyebek 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend az egyebek, átadom a szót a testületnek. 
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Gulácsi Krisztina Ágnes képviselő: Szeretném jelezni, hogy a karácsonyi csomagosztáskor 
az egyik segítő közmunkás viselkedése kritikán aluli volt. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Én nem láttam, haza kellett volna küldeni. 
 
Gulácsi Krisztina Ágnes képviselő: Korábban már bevezetésre került, hogy szünidőben az 
ifjúsági klub nyitva volt. Ezt miért nem lehetett most megoldani? Tudom, hogy a dolgozók 
szabadságon voltak, de a nyitva tartást szerintem meg kellett volna oldani. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A két ünnep közt 3-4 nap volt. Én azt gondolom, hogy 
karácsonynak az a lényege, hogy a családok együtt legyenek. Ez a nézet távol áll a 
képviselőktől? Nem a szabadság volt a lényeg, hanem, hogy együtt legyen a család. 
 
Gulácsi Krisztina Ágnes képviselő: Nekünk felnőtteknek ez lenne a természetes, de a gyerek 
vágyik a közösségbe. Hiányolták.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Átbeszélhetjük a jövőre vonatkozólag, de meggyőződésem, 
hogy ez nem helyes. Fölírtam. 
 
Gulácsi Krisztina Ágnes képviselő: Az EKG és a koleszterinszint mérő nem jó. És még egy 
kérdés, az ment ki a faluba, hogy mi képviselők eldöntöttük, hogy hétfőtől nem lesz 
étkeztetés. 
 
Kelló Róbert képviselő: Tőlem is kérdezték. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Ezzel nem tudok mit kezdeni. Az nem tűnt föl, hogy hétvégén 
is biztosítva volt az étkeztetés. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A két ünnep között az egész ország otthon 
tartózkodott. Másik gondolatom, a település demográfiai mutatói. Nem kell ahhoz statisztikai 
számadatokat kérni, bár megtettem, de a munkatársaknak nem volt tá idejük, hogy a település 
néhány év alatt elhal. Komoly probléma ez, mert önkormányzati lakások is lakatlanná válnak. 
Megoldást kell találnunk arra, hogy a településünk létszáma ne csökkenő, hanem növekvő 
tendenciát mutasson. Célzott irányú betelepítésre gondolok a megüresedett önkormányzati 
lakásokba.  Nagyon sok fiatal dolgozik a határátkelőn, akiknek föl lehetne ajánlani olcsón az 
önkormányzati lakásokat.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Ha úgy gondoljuk, hogy ez egy sarkalatos probléma, akkor 
mindenki mondja el, hogyan gondolja a problémát orvosolni. Gyűjtsük össze, ki hogy képzeli 
ezt. Volt már erre kísérlet, nem a legszerencsésebb történet.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Nem voltunk elég körültekintőek.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Aki boldogulni szeretne, nem vagyok benne biztos, hogy egy 
ilyen típusú faluba szeretne jönni, mint a mienk.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A másik gondolatom, az önkormányzati lakásokat fel 
kell ajánlani a bérlőknek. Amennyiben ezeket értékesítjük a befolyt összegből tudunk jó 
állapotú magán ingatlanokat vásárolni, amit újra tudunk étékesíteni. Ez egy hosszadalmas 
folyamat.  
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Locskai Zoltán polgármester: Erre vonatkozólag megkértem a kolléganőimet, hogy 
gyűjtsék ki az önkormányzati lakásokat négyzetméter stb. vonatkozásában, amit először 
felajánlunk a benne lakóknak, vagy más érdeklődőnek. Utána nézünk, milyen áron lehet 
értékesíteni. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Ez önkormányzati vagyon, a nemzeti vagyontörvény, és a 
lakástörvény meghatározza az értékesítés szempontjait.  
 
Varga István képviselő: A közmunkásoknak hol van a melegedő helye? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Itt van kint, ami valamikor nyilvános WC volt. 
 
Varga István képviselő: Ott nincs semmi. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Dehogy nem. Be van rendezve. 
 
Varga István képviselő: Másik, nem tudnak hova menni WC-re. 
 
Kelló Róbert képviselő: Nekem is mondták.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Ez a probléma miért nem jelent meg eddig? A 
munkavezetőnek miért nem jelzik ezt a problémát? 
 
Kelló Róbert képviselő: Főleg a hölgyeknek van igaza ebben. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Felülvizsgáljuk ezt a kérdést, ilyen jelzés nem futott be, 
keresünk megoldást. 
 
Kelló Róbert képviselő: A vasútállomásnál lévő járda tudom, hogy a MÁV feladata lenne a 
tisztántartása, de már fák nőnek a járda mellett, nem lehet eljárni. Valaki el akar menni az 
állomásra, felakad a táskája. Az állomásnál nem ég a villany. 2009-ben a vízvezeték 
felújításakor nem történt meg előttünk megfelelően a helyreállítás. Van- erre lehetőség?  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A településünkön keresztül haladó kamionforgalom 
károkozása. Jelenleg valamit javult a helyzet, mert rendőri fölvezetéssel haladna keresztül a 
falun.  Több alakalommal elmondtam, hogy a 7,5 t súlykorlátozást előíró táblát tegyük át a 
települést jelző tábla oszlopára, mert ott reális. 
 
Varga István képviselő: Nem lehetne elérni, hogy a traffipax naponta fényképezzen? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Járnak ki. havi egy alkalommal biztos. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Az előző testületülésen szóvá tettem a száguldó 
motoros magaviseletét. 140-el száguldozni nem semmi.    
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Locskai Zoltán polgármester: Van-e még az egyebekben észrevétel? Nincs, a nyílt ülésre 
tervezett napirendeket megtárgyaltuk, zárt ülés következik. 16.15 órakor 
  

k.m.f. 
 
 

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


