Iktató szám: NAG/332-3/2018.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. FEBRUÁR 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
NAPIREND
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
2. Nagylak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
3. Beszámoló a Dózsa György Művelődési Ház 2017. évi tevékenységéről és a 2018. évi
munkaterv megvitatása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
4. Polgármester szabadsága ütemezésének megvitatása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
5. Előterjesztések:
5.1.Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Nagylak Község Polgármestere részére
5.2.Képviselői mandátumról történő lemondás – Képviselői eskütétel
5.3.Pénzügyi Bizottsági tag választása
5.4.Pénzügyi Bizottsági elnökválasztás
5.5.Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági elnökválasztás
5.6.A NIF Zrt. képviseletében a Sipos Ügyvédi Iroda által a 4451. számú Nagylak
elkerülő út építéséhez kapcsolódó Nagylak Község Önkormányzata tulajdonában álló
egyes ingatlanok eladásáról
5.7.Körzeti megbízotti beosztás betöltéséhez vélemény kérése
5.8.A Civil Iránytű Alapítvány által meghirdetett „Élelmiszerlavina” című pályázat
kiírására pályázat benyújtása
5.9.Fogorvosi feladat-ellátási szerződés kötése
6. Egyebek

RENDELET
4/2018.(II.27.) önkormányzati rendelet

Nagylak Község Önkormányzata 2017.
évi költségvetésének módosítása
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HATÁROZAT
13/2018.(II.26.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

14/2018.(II.26.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadása

15/2018.(II.26.) képviselő-testületi határozat

Polgármesteri tájékoztató

16/2018.(II.26.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Dózsa György Művelődési
Ház 2017. évi tevékenységéről

17/2018.(II.26.) képviselő-testületi határozat

A Dózsa György Művelődési Ház 2018.
évi munkaterve

18/2018.(II.26.) képviselő-testületi határozat

Polgármester szabadsága ütemezésének
elfogadása

19/2018.(II.26.) képviselő-testületi határozat

Cafetéria éves keretösszeg meghatározása
Nagylak Község Polgármestere részére

20/2018.(II.26.) képviselő-testületi határozat

Képviselői
lemondás

21/2018.(II.26.) képviselő-testületi határozat

Pénzügyi Bizottsági tag választása

22/2018.(II.26.) képviselő-testületi határozat

Pénzügyi Bizottsági elnökválasztás

23/2018.(II.26.) képviselő-testületi határozat

Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági
elnökválasztás
031/5 hrsz. számú rét értékesítése
031/53 hrsz. számú legelő értékesítése
031/55 hrsz. számú közút értékesítése
031/56 hrsz. számú legelő értékesítése

24/2018.(II.26.) képviselő-testületi határozat
25/2018.(II.26.) képviselő-testületi határozat
26/2018.(II.26.) képviselő-testületi határozat
27/2018.(II.26.) képviselő-testületi határozat
28/2018.(II.26.) képviselő-testületi határozat

mandátumról

történő

Körzeti megbízotti beosztás betöltéséhez
vélemény kérése
A Civil Iránytű Alapítvány által
meghirdetett „Élelmiszerlavina” című
pályázat kiírására pályázat benyújtása
Fogorvosi feladat-ellátási szerződés
kötése

29/2018.(II.26.) képviselő-testületi határozat
30/2018.(II.26.) képviselő-testületi határozat
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 26-án 14.00
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében
megtartott soros, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Locskai Zoltán polgármester
Trembeczky Károly alpolgármester
Kelló Róbert
Varga István képviselők.
Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, dr. Lakatos-Tóth Andor a Makói Járási
Hivatalvezető helyettes, 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 4 fő képviselő közül 4 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 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
13/2018. (II. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 26-án
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.
Napirendi javaslat
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
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2. Nagylak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
3. Beszámoló a Dózsa György Művelődési Ház 2017. évi tevékenységéről és
a 2018. évi munkaterv megvitatása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
4. Polgármester szabadsága ütemezésének megvitatása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
5. Előterjesztések:
5.1.Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Nagylak Község Polgármestere
részére
5.2.Képviselői mandátumról történő lemondás – Képviselői eskütétel
5.3.Pénzügyi Bizottsági tag választása
5.4.Pénzügyi Bizottsági elnökválasztás
5.5.Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági elnökválasztás
5.6.A NIF Zrt. képviseletében a Sipos Ügyvédi Iroda által a 4451. számú
Nagylak elkerülő út építéséhez kapcsolódó Nagylak Község
Önkormányzata tulajdonában álló egyes ingatlanok eladásáról
5.7.Körzeti megbízotti beosztás betöltéséhez vélemény kérése
5.8.A Civil Iránytű Alapítvány által meghirdetett „Élelmiszerlavina” című
pályázat kiírására pályázat benyújtása
5.9.Fogorvosi feladat-ellátási szerződés kötése
6. Egyebek
Locskai Zoltán polgármester: Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendekkel
kapcsolatos javaslata, észrevétele? Amennyiben nincs egyéb javaslat, kérem, hogy aki a
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
14/2018. (II. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 26.-i soros,
nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
2. Nagylak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
3. Beszámoló a Dózsa György Művelődési Ház 2017. évi tevékenységéről és
a 2018. évi munkaterv megvitatása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
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4. Polgármester szabadsága ütemezésének megvitatása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
5. Előterjesztések:
5.1.Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Nagylak Község Polgármestere
részére
5.2.Képviselői mandátumról történő lemondás – Képviselői eskütétel
5.3.Pénzügyi Bizottsági tag választása
5.4.Pénzügyi Bizottsági elnökválasztás
5.5.Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági elnökválasztás
5.6.A NIF Zrt. képviseletében a Sipos Ügyvédi Iroda által a 4451. számú
Nagylak elkerülő út építéséhez kapcsolódó Nagylak Község
Önkormányzata tulajdonában álló egyes ingatlanok eladásáról
5.7.Körzeti megbízotti beosztás betöltéséhez vélemény kérése
5.8.A Civil Iránytű Alapítvány által meghirdetett „Élelmiszerlavina” című
pályázat kiírására pályázat benyújtása
5.9.Fogorvosi feladat-ellátási szerződés kötése
6. Egyebek
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: A polgármesteri tájékoztatóban utalás olvasható, hogy
február 15-én bejárás volt az elkerülő úttal kapcsolatosan. Erről szeretnék bővebb
tájékoztatást kapni.
Locskai Zoltán polgármester: Bejárásra nem került sor, fogadtam a vendégeket, akik
tájékoztattak arról, hogy az építkezés csúszik. Március végén, április elején kezdődnek a
munkálatok a vasúton túli részen. A tájékoztatást az egyebekben gondoltam kifejteni, kérem a
képviselőket, akkor térjünk erre vissza. Az egyebekben szeretnék többet szólni.
Trembeczky Károly alpolgármester: Az előterjesztésekben szereplő 5.6. NIF Zrt.
tárgyalásakor javasolom erre kitérni, mert a két dolog szorosan összefügg. Rendben van,
akkor az egyebekben erre visszatérünk.
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk. Aki egyetért a polgármesteri tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
15/2018. (II. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató elfogadása
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Határozat
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: Nagylak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés Nagylak Község Önkormányzata
2017. évi költségvetésének módosítása. A pénzügyi csoportvezető a bizottsági ülésen
elmondta, miért van erre szükség. Felkérem Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt,
hogy 3-4 mondatban összefoglalva tájékoztassa a testületet.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Tisztelt Testület! Elsősorban az államháztartási
törvény indokolja, melynek határideje 2018. február 28. napja. A módosításra a
közmunkaprogram és az időközben keletkezett bevételek illetve kiadások módosítása miatt,
másrészt a Települési Arculati Kézikönyv szellemi terméknek minősül, így az előirányzati
átcsoportosítások teszik indokolttá a módosítást.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm, fontos az, hogy a módosítás a főösszeg tételét
nem érinti. Egyéb kérdés, észrevétel van-e még?
Kelló Róbert képviselő: Mindkét bizottság az anyagot megtárgyalta, és egyhangúlag
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm a tájékoztatását. Aki egyetért az előterjesztés
elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018.(II.27.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. sz.n a p i r e n d: Beszámoló a Dózsa György Művelődési Ház 2017. évi tevékenységéről
és a 2018. évi munkaterv megvitatása
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend Beszámoló a Dózsa György Művelődési
Ház 2017. évi tevékenységéről és a 2018. évi munkaterv megvitatásáról szóló előterjesztés.
Locskai Zoltán polgármester: Az előterjesztésben az ifjúsági klub és a könyvtár
tevékenységéről is képet kaptak a képviselők. Szeretném, hogy a jövőben az ifjúsági klub
tagjai a rendezvényeknek aktív részesei lennének. Nem tapasztaltam eddig, hogy akár
településii, akár állami ünnepeken részt vennének. A leírtak alapján látható, hogy sokrétű
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programokkal találkozhattak a lakosok. Szeretném, ezt a jövőben is folytatni. Kérdés,
észrevétel, javaslat, ötlet van-e?
Kelló Róbert képviselő: Mindkét bizottság az anyagot megtárgyalta, és egyhangúlag
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
Trembeczky Károly alpolgármester: A fiataloknak adjunk lehetőségeket a programok
szervezésére, az igényeket azonban be kell gyűjteni. Nemcsak a művelődési ház falain belől
szervezett rendezvényekre gondolok, hanem múzeumok stb. látogatására is.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Én azt
tapasztaltam, ha nem volt felkínálva esemény, javaslat nem érkezett hozzám. Többször
kértem hírlevélben javaslatokat, ötleteket.
Kelló Róbert képviselő: A szervezett kirándulásokkal kapcsolatosan jelezném, hogy nem
szerencsés, ha túljelentkezés miatt valaki nem vehet részt. Javasolnám nagyobb busz bérlését.
Locskai Zoltán polgármester: Nem volt túljelentkezés, talán egy alkalommal, másrészt ilyen
önköltségi áron, mint pl. 1.200,-ft/fő nem kivitelezhető bérelt busszal, mert lényegesen
magasabb költségért tudna szállítani. Egyébként a jelentkezési sorrendet vettük alapul.
Trembeczky Károly alpolgármester: Javasolnám a Szegedi Szabadtéri játékok
megtekintését. Elsősorban a fiatalokat célozzuk meg, azt a korosztályt, aki már fogékony az
ilyen eredetű kultúra befogadására.
Locskai Zoltán polgármester: Alpolgármester úr ennek finanszírozását, hogy gondolta? Az
önkormányzat állja ezt a költséget?
Trembeczky Károly alpolgármester: Igen, hiszen a kultúrához való hozzáférés biztosítása a
fiatalok számára fontos feladatunk.
Locskai Zoltán polgármester: Egyet tudok érteni, köszönöm, feljegyeztem. Egyéb
hozzászólás?
Kelló Róbert képviselő: A bizottságok az anyagot megtárgyalták, és egyhangúlag javasolják
a képviselő-testületnek elfogadásra.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm, szavazzunk. Két határozati javaslat van. Aki a
beszámoló elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
16/2018. (II. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a Dózsa György Művelődési Ház 2017. évi tevékenységéről
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dózsa György
Művelődési Ház 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, és
azt elfogadja.
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Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester
Határidő: azonnal
Határozatról értesítést kapnak:
Locskai Zoltán polgármester
Izsákné Hetényi Valéria jegyző
Kovácsné jani Gyöngyi könyvtáros, klubvezető
Bohák Lászlóné Nagylaki Nyugdíjas Egyesület vezetője
Locskai Zoltán polgármester: Aki a 2018. évi munkaterv elfogadásával egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
17/2018. (II. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: a Dózsa György Művelődési Ház 2018. évi munkaterve
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dózsa György
Művelődési Ház 2018. évi munkatervét megtárgyalta, és azt a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester
Határidő: azonnal
Határozatról értesítést kapnak:
Locskai Zoltán polgármester
Izsákné Hetényi Valéria jegyző
Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat
Nagylakért Alapítvány
Kovácsné jani Gyöngyi könyvtáros, klubvezető
Bohák Lászlóné Nagylaki Nyugdíjas Egyesület vezetője
4. sz.n a p i r e n d: Polgármester szabadsága ütemezésének megvitatása
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend Polgármester szabadsága ütemezéséről
szóló előterjesztés. Kérdés, észrevétel van-e?
Trembeczky Károly alpolgármester: Az előterjesztésben olvasható, hogy polgármester
úrnak tavalyról megmaradt 22 nap szabadsága. Nagyon szívesen elvállaltam volna
távollétében a helyettesítést. Erre az évre vonatkozólag is jelzem, amennyiben polgármester úr
jelzi szabadsága időpontját, a helyettesítési feladatokat elvégzem. Kérem-e tekintetben
polgármester úr bizalmát. Amennyiben szabadságmegváltásról esne szó, nem fogom
támogatni.
Locskai Zoltán polgármester: Az előterjesztésben erről nem volt szó.
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Trembeczky Károly alpolgármester: A továbbiakban kérem tervezett szabadsága idejének
egyeztetésére, hogy távolléte során a feladatokat elássam.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm, egyéb kérdés, észrevétel? Aki az előterjesztés
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
18/2018. (II. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Polgármester szabadsága ütemezésének elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy
Locskai Zoltán foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester 2018. évre
vonatkozóan 25 munkanap alapszabadság és 14 munkanap pótszabadság és 22
munkanap 2017. évről áthozott szabadság illeti meg. A 2018. évi szabadság
napok száma összesen 61 munkanap.
A képviselő-testület Locskai Zoltán polgármester 2018. évben még igénybe
vehető 61 munkanap szabadsága ütemezését az előterjesztés mellékletét képező
ütemterv szerint hagyja jóvá.
Felelős: Locskai Zoltán polgármester, nyilvántartásra: jegyző
Határidő: értelem szerint
5. sz.n a p i r e n d: Előterjesztések
5.1.Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Nagylak Község Polgármestere részére
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend Cafeteria éves keretösszeg
meghatározása Nagylak Község Polgármestere részére szóló előterjesztés. Kérdés, észrevétel
van-e?
Kelló Róbert képviselő: Mindkét bizottság az anyagot megtárgyalta, és egyhangúlag
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm, egyéb kérdés, észrevétel van-e? Nincs, aki az
előterjesztés elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
19/2018. (II. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Nagylak Község Polgármestere részére
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Locskai Zoltán
foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester cafeteria juttatásának éves
keretösszegét 2018. évre vonatkozóan bruttó 200.000,-Ft-ban határozza meg,
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melynek fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a személyi
juttatások terhére biztosítja.
A képviselő-testület felkéri a közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi
csoportját, hogy a polgármester részére a Cafeteria Szabályzatban foglaltak
szerint a polgármester nyilatkozata alapján a juttatásról gondoskodjon.
Felelős: Locskai Zoltán polgármester, nyilvántartásra: jegyző
Határidő: értelem szerint
5.2.Képviselői mandátumról történő lemondás – Képviselői eskütétel
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés képviselői mandátumról történő
lemondás. Mindenki előtt ismeretes, hogy Gulácsi Krisztina képviselő 2018. február 5.
napjával lemondott képviselői tisztségéről. Ezt követően a HVB feladata, hogy a soron
következő képviselő beiktatását előkészítse. Kérdezem jegyző asszonyt van-e kiegészítése?
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Megítélésem szerint az előterjesztésben logikusan és
jogszerűen föl van építve az információ a képviselői mandátum lemondásáról és az új
képviselő beiktatásáról. Az előző ülésen a HVB illetve az SZSZB felülvizsgálatával
kapcsolatosan felmerültekre az egyebekben szeretnék felvilágosítást és tájékoztatást nyújtani.
Ezt minden évben a jogszabályi előírásra felül kell végezni. Kérdés, hozzászólás van-e?
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, kiegészítés van-e? Nincs, aki az előterjesztés
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
20/2018. (II. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Képviselői mandátumról történő lemondás elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gulácsi Krisztina
Ágnes képviselő 2018. február 5. napján kelt, önkormányzati képviselői
mandátumáról történő lemondását magába foglaló nyilatkozatát tudomásul
vette.
A lemondás időpontja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 30. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő által
meghatározott időpont: 2018. február 5.
Felelős: Locskai Zoltán polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
Locskai Zoltán polgármester: Ezt követően átadom a szót Pápay Endréné HVB elnökének a
soron következő képviselőtől vegye ki az esküt.
Pápay Endréné HVB elnöke: Tájékoztatom a testület tagjait, hogy a helyi választási
bizottság 2018. február 21. napján tartandó ülésén 4 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a
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megüresedett mandátumot a soron következő jelölt Kojnok István töltse be. A jogszabályok
szerint esküt kell tennie a képviselő-testület előtt. Kérem a jelenlévőket az eskü kivételéhez
szíveskedjenek felállni.
Eskütétel – az eskü szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Kojnok István képviselő: Köszönöm a megelőlegezett bizalmat, és ígérem, hogy azon
leszek, hogy Nagylak településen élők érdekeit képviseljem.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm, bejelentem, hogy a beiktatással a képviselőtestület kiegészült, a továbbiakban a szavazatok aránya 5 lesz.
5.3.Pénzügyi Bizottsági tag megválasztása
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend, Pénzügyi Bizottsági tag megválasztása,
melynek további működésére a következő javaslatot teszem. Kojnok István képviselőt
pénzügyi bizottsági tagnak javasolom. Válalja-e a tisztséget?
Kojnok István képviselő: Igen.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
21/2018. (II. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pénzügyi Bizottsági tag megválasztása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzat 22. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, Kojnok
István képviselőt a Pénzügyi Bizottság tagjává megválasztotta.
Határozatról értesítést kapnak:
- Kojnok István képviselő, bizottsági tag
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
5.4. Pénzügyi Bizottsági elnök megválasztása
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend, a Pénzügyi Bizottsági elnök
megválasztása. A pozícióra Kelló Róbert képviselőt javasolom. Kérdezem, elfogadja-e a
jelölést.
Kelló Róbert képviselő: Igen.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
22/2018. (II. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pénzügyi Bizottsági elnök megválasztása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzat 22. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, Kelló
Róbert képviselőt a Pénzügyi Bizottság elnökévé megválasztotta.
Határozatról értesítést kapnak:
- Kelló Róbert képviselő, bizottság elnöke
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
5.5. Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági elnök megválasztása
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend, a Szociális, Kulturális, Ügyrendi
Bizottsági elnök megválasztása. A pozícióra Varga István képviselőt javasolom. Kérdezem,
elfogadja-e a jelölést.
Varga István képviselő: Igen.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
23/2018. (II. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági elnök megválasztása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzat 22. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, Varga István
képviselőt a Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság elnökévé megválasztotta.
Határozatról értesítést kapnak:
- Varga István képviselő, bizottság elnöke
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
5.6. A NIF Zrt. képviseletében a Sipos Ügyvédi Iroda által a 4451. számú Nagylak elkerülő
út építéséhez kapcsolódó Nagylak Község Önkormányzata tulajdonában álló egyes
ingatlanok eladásáról
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Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend, a NIF Zrt. képviseletében a Sipos
Ügyvédi Iroda által a 4451. számú Nagylak elkerülő út építéséhez kapcsolódó Nagylak
Község Önkormányzata tulajdonában álló egyes ingatlanok eladásáról szóló előterjesztés.
Megkereste önkormányzatunkat a Sipos ügyvédi Iroda, hogy az elkerülő megépítése során az
önkormányzat földtulajdonának kisajátítására, milyen összegeket tud felajánlani. A részünkre
megállapított összeg elfogadható. A Pénzügyi Bizottság részéről is szeretnék ezzel
kapcsolatosan állásfoglalást kérni arra vonatkozólag, hogy nem herdálja-e el az önkormányzat
a vagyont, ez az összeg valóban megfelelő-e? Mi a pénzügy véleménye?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Valamennyi ingatlan becsült értékéhez mérten
az ajánlat magasabb, ami azt jelenti, hogy amennyiért ki akarják vásárolni, az több mint a
nyilvántartott értékük. Ez azért fontos, mert így az önkormányzatnak vagyonvesztése nincs.
Amennyiben a testület úgy dönt, hogy nem kívánja így oda adni, abban az esetben választása
nincsen, mert a kisajátítási törvény azt írja elő, hogy ha a másik fél közút számára szeretné
kisajátítani az ingatlant, akár települési rendezési terv nélkül is kisajátíthatja a megállapított
értékkel, vagy akár 0,- Ft-ért is. Tehát amennyiben az önkormányzat elfogadja így egyszeri
pénzben kifejezett vagyon növekedése lesz. Az elkerülő út pedig vagyontárgy lesz.
Érdekessége, hogy a 4 közül egy közút, ami forgalomképtelen, tehát értékesíteni nem lehet.
Megállapítható, hogy a vételi ajánlat több mint, a nyilvántartott érték.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm, ez biztató hír. Egyéb hozzászólás?
Trembeczky Károly alpolgármester: Aki a rendeletmódosítás elfogadásával egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
Azért egyezek bele az ajánlatba, mert bőséges információval rendelkezem a földterületek
adás-vételével kapcsolatban. 1.500-2.200,-Ft/m2 a forgalomképes földterületek kereskedelmi
ára. Az itt látható ajánlat mind fölötte van a kereskedelmi forgalomban lévő áraknak. Nem
vagyunk becsapva.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Itt mind 0-val kezdődő jelzőszámú, tehát
külterület. Nincs közöttük szántó, vagyis aranykorona megváltási pénz sincs benne. Ez azért
fontos, a tulajdonosnak tudnia kell, mert amennyiben átminősítés kerülne sor, a tulajdonosnak
kellene megfizetnie a földhivatal felé.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Egyéb hozzászólás? Nincs, akkor helyrajzi
számok szerint kell szavazni. Első a 031/5 számú rét. Aki a határozati javaslattal egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
24/2018. (II. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: 031/5 hrsz. számú rét értékesítése
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 031/5
helyrajzi számú, 1193 m2 alapterületű „rét” megnevezésű ingatlan eladásához
a kérelmezett, 237.407 Ft (azaz kettőszázharminchétezer négyszázhét Forint)
eladási áron.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, minden szükséges
nyilatkozat, dokumentum megtételére és a szerződés aláírására.
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesítendők:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Horváth Éva analitikus könyvelő
- Sipos Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Szemere utca 8. V/1.)
Locskai Zoltán polgármester: Következő a 031/53 számú legelő. Aki a határozati javaslattal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
25/2018. (II. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: 031/53 hrsz. számú legelő értékesítése
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 031/53
helyrajzi számú, 1 ha 3973 m2 alapterületű „legelő” megnevezésű ingatlanból
137 m2 nagyságú területrész eladásához a kérelmezett, 40.552 Ft (azaz
negyvenezer ötszázötvenkettő Forint) eladási áron.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, minden szükséges
nyilatkozat, dokumentum megtételére és a szerződés aláírására.
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesítendők:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Horváth Éva analitikus könyvelő
- Sipos Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Szemere utca 8. V/1.)
Locskai Zoltán polgármester: Következő a 031/55 számú közút. Aki a határozati javaslattal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
26/2018. (II. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: 031/55 hrsz. számú közút értékesítése
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Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 031/55
helyrajzi számú, 2429 alapterületű „közút” megnevezésű ingatlanból 325 m2
nagyságú területrész eladásához a kérelmezett, 567.743 Ft (azaz
ötszázhatvanhétezer hétszáznegyvenhárom Forint) eladási áron.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, minden szükséges
nyilatkozat, dokumentum megtételére és a szerződés aláírására.
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesítendők:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Horváth Éva analitikus könyvelő
- Sipos Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Szemere utca 8. V/1.)
Locskai Zoltán polgármester: Következő a 031/56 számú legelő. Aki a határozati javaslattal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
27/2018. (II. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: 031/56 hrsz. számú legelő értékesítése
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 031/56
helyrajzi számú, 2160 m2 alapterületű „legelő” megnevezésű ingatlanból 500
m2 nagyságú területrész eladásához a kérelmezett, 98.000 Ft (azaz
kilencvennyolcezer Forint) eladási áron.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, minden szükséges
nyilatkozat, dokumentum megtételére és a szerződés aláírására.
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesítendők:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Horváth Éva analitikus könyvelő
- Sipos Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Szemere utca 8. V/1.)

5.7. Körzeti megbízotti beosztás betöltéséhez vélemény kérése
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Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend, a körzeti megbízotti beosztás
betöltéséhez vélemény kéréséről szóló tájékoztató. A Csongrád Megyei Rendőrfőkapitány
keresett meg, hogy már 2017. évben Simon Gergely főtörzsőrmester megbízással Nagylak
település körzeti megbízottja volt. Most azonban az említett személyt kinevezéssel szeretnék a
továbbiakban erre a posztra, ehhez kérik a támogatásunkat. Az ülésre nem tudott eljönni, de
már korábban találkozhatott vele a testület. Kérdés, észrevétel? Nincsen. Aki az előterjesztés
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
28/2018. (II. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Körzeti megbízotti beosztás betöltéséhez vélemény kérése
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Makói Rendőrkapitányság
alárendeltségébe tartozó Apátfalva Rendőrőrs állományába a Nagylaki
település körzeti megbízotti beosztás betöltéséhez Simon Gergely
főtörzsőrmester személyének kinevezésével egyetért.
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Izsákné Hetényi Valéria jegyző
Határidő: azonnal
Határozatról értesítést kap:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Makói Rendőrkapitányság- Palicz
András r. ezredes, kapitányságvezető 6900 Makó, Pf. 1.
5.8. A Civil Iránytű Alapítvány által meghirdetett „Élelmiszerlavina” című pályázat
kiírására pályázat benyújtása
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a Civil Iránytű Alapítvány által
meghirdetett „Élelmiszerlavina” című pályázat kiírására pályázat benyújtásáról szóló
előterjesztés. Önkormányzatunk a tavalyi év folyamán úgy tervezte, hogy közmunkaprogram
keretében mezőgazdasági tevékenységet indít el. Az év első hónapjában szereztünk tudomást
arról, hogy ezt mi nem indíthatjuk el, mert településünkön korábban ilyen jellegű program
nem volt. Mivel meghirdettük a lakosság körében, hogy ajánljanak fel kerteket
megművelésre, aminek többen is örültek, és jelezték, hogy az önkormányzat rendelkezésére
bocsájtják, ezért úgy gondoltam, hogy beműveljük. A pályázat vetőmagokra vonatkozik, amit
nem a saját pénzünkön kell megvásárolnunk. Erről szól a pályázat. Kérdés, hozzászólás vane? Nincsen. Aki az előterjesztés elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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29/2018. (II. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Civil Iránytű Alapítvány által meghirdetett „Élelmiszerlavina” című pályázat
kiírására pályázat benyújtása
Határozat
1. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Civil Iránytű Alapítvány a Syngenta Kft. támogatásával „Élelmiszerlavina”
elnevezésű című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be.
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat a Nagylak Pacsirta
u. 16., Maros u. 26. és a Rózsa sor 32. számú ingatlanokhoz tartozó
földterületeken valósuljon meg.
3. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat és
intézkedés megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Határozatról értesül:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Horváth Éva pénzügyi előadó
5.9.Fogorvosi feladat-ellátási szerződés kötése
Locskai Zoltán polgármester: Következő a vegyes fogorvosi feladat-ellátási előszerződés
kötéséről szóló előterjesztés. Apátfalva, Magyarcsanád és Nagylak viszonylatában Apátfalván
történik a fogászati rendelés. A korábbi vállalkozó Dr. Bata Anita fogorvos a praxist eladta
Dr. Tóth Gábor Gellér részére. 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:
30/2018. (II. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Fogorvosi feladat-ellátási szerződés kötése
Határozat
1.) Feladat-ellátási
előterjesztést.

előszerződés

vegyes

fogászati

ellátásra

tárgyú

2.) A képviselő-testület jelen határozat melléklete szerinti feladat-ellátási
előszerződést köt a Heidident Kft-vel területi vegyes fogászati alapellátás
feladataira.
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3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és
felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsákné Hetényi Valéria jegyző
A határozatról értesítést kap:
1.) Heidedent Kft. 6791 Szeged, Gyömbér u. 10.
2.) Dr. Gilyán Judit Csm-i Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztályvezető
3.) Locskai Zoltán polgármester
4.) Izsákné Hetényi Valéria jegyző
5.) Irattár
5. sz.n a p i r e n d: Egyebek
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend az egyebek, átadom a szót a testületnek.
Kelló Róbert képviselő: Szeretném jelezni, hogy a gyárnál buszmegállóban elviselhetetlen
szemét van.
Locskai Zoltán polgármester: Fokozott figyelemmel kísérjük a szemétgyűjtést. Napi szinten
kezeljük, közmunkásaink révén.
Kelló Róbert képviselő: Lehet-e tudni már, hogy mikorra várható a gyári buszmegálló
használata a Volán részéről?
Locskai Zoltán polgármester: Nem, mert a Kendergyár tulajdonosa olyan magas összeget
állapított meg a DAKK felé, amit a szolgáltató nem fogadott el. Viszont elmozdulás várható,
hiszen az építkezés hamarosan el fog kezdődni.
Varga István képviselő: Nem értem, nem tudom elképzelni, hogy tesznek le a buszról egy
zsák szemetet. Nem feltételezhető, hogy más rakja le ott, és ráfogja a buszvezetőre?
Locskai Zoltán polgármester: A szemetesvödörbe használt zsákról beszélek, egyébként volt
olyan jelzés is, hogy mások is visznek oda szemetet.
Trembeczky Károly alpolgármester: A kamionforgalommal kapcsolatosan javaslatot
szeretnék tenni. Az viszonylag elviselhető, mikor rendőri felvezetéssel jönnek a határátkelőre
vizsgálat céljából, de ugyanezen az útvonalon mennek vissza is. Ekkor már nincs felvezetés, a
tiltótáblákat semmibe veszik. A súlykorlátozást jelző tábla miatt kérném polgármester urat,
írásban jelezze, hogy felvezetéssel menjenek vissza a pályára, vagy Magyarcsanád felé.
Locskai Zoltán polgármester: Két irányban mentem el ez ügyben. Egyetértek a képviselő
úrral. Az egyik jelzésem Bodor Attila határrendészeti parancsnok felé történt, a mási egy
közbiztonsági fórumon, Makón. Palicz rendőrkapitány úr referált a jelzésre, azt mondta, hogy
intézkedik. Mindketten ígérete fogalmaztak meg, de már eltelt 2 hét és nem látok eredményt.
Egyetértek alpolgármester úrral. Ezt tudnám én is továbbvinni levél formájában.
Trembeczky Károly alpolgármester: Korábban már jeleztem, hogy közterület felügyelőt
kellene alkalmaznunk. Szükséges lenne a szemetelés, a Petőfi utcai forgalom, veszélyes
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anyaggal való fűtés föltárásának szankcionálására. Tanúja voltam a postán, hogy 3 fő a Petőfi
utcai forgalommal kapcsolatos bírságot fizetett be az állam javára. Amennyiben a Petőfi utca
forgalmának megfigyelésére alkalmaznánk egy közterület felügyelőt, a bírságokat az
önkormányzati számlánkra tudnánk fizettetni. Jelentős napi bevételre tehetnénk szert.
Javasolom, hogy vegyük fel a kapcsolatot a városi közterület felügyelettel, hogy nálunk is
legyen egy kihelyezett munkatársuk.
Kérdezem továbbá, hogy a Gyár telep 6. szám alatti lakás ügyében történt-e valamiféle
előrelépés? Valamint a művelődési házban lévő kendergyűjtemény más helyszínen történő
bemutatásának lehetősége felmerült-e? Olyan helyszínt találjunk neki, ami tehermentesíti a
jelenlegi 21-es termet, mert ott kisebb fórumokat lehetne tartani, ami fűtés szempontjából
költségtakarékos.
Locskai Zoltán polgármester: A közterület felügyelő személye múlt évtől napirenden van.
A pályázat erre lehetőséget ad majd, de ennek megvannak az adminisztrációs fázisai.
Tanfolyam elvégzése, költségek stb. megtervezése.
Trembeczky Károly alpolgármester: Én nem ebben gondolkodtam. Azt javaslom, hogy
kérjünk fel egy külsős céget, aki a településünkön szolgáltatást végez közterület
felügyelőként.
Locskai Zoltán polgármester: A védő-őrző cég nagyon költséges. Ha a testület úgy dönt,
hogy egy fejlesztési beruházás helyett közterület felügyelő alkalmazásába fektet jelentős
összeget tegye, de én ezt nem tudom támogatni. Főleg így nem, hogy a pályázat, aminek
keretében erre lehetőség van, itt van előttünk.
Trembeczky Károly alpolgármester: Befogadták már a pályázatot?
Locskai Zoltán polgármester: Nyert a pályázat.
Trembeczky Károly alpolgármester: Be fogok jönni, és figyelemmel kísérem a pályázat
megvalósítását, mert azt látom, hogy a Petőfi utcában kihelyezett táblák nem váltották be a
hozzájuk fűzött reményeket.
Locskai Zoltán polgármester: Azt gondolom, hogy a Petőfi utca ügyében a testület lépett,
senkit nem érhet vád ebben az ügyben.
Kojnok István képviselő: Szeretném fölhívni képviselő társam figyelmét, hogy jövőre
megépül az elkerülő, ezek a problémák meg fognak szűnni. Nincs miért ezzel húzni a
jelenlévő képviselők idejét.
Locskai Zoltán polgármester: Azt, nem szabad elfelejteni, hogy Nagylak határátkelő
település. De mindig azon voltunk, hogy valamilyen formában tompítsunk a problémát adó
helyzeten. Az előző polgármester is ezen volt, és mi is ezen vagyunk.
Kojnok István képviselő: Az ivóvízminőséggel tudjuk, probléma van. Évek óta itt van a
konténer, ahonnan tiszta vizet tudunk venni. A költségeket viszont ugyanúgy fizetjük.
Locskai Zoltán polgármester: Az ivóvízkonténernek éves díja van. A vízmű mindent
megtesz azért, hogy a víz minőségét javítsa. Véleményük az, hogy sajnos nagyon sok a
lakatlan ingatlan, nincs vízhasználat. A rendszerben pangó víz miatt újrafertőződik.
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Kelló Róbert képviselő: Az iskola felőli Rózsa sor végén beomlott az aszfalt? Mi ennek az
oka?
Locskai Zoltán polgármester: A szemétszállító jármű súlya végett történt. Március végé,
április elején kezdődik a Maros utca aszfaltozása, akkor ez is ki lesz javítva.
Trembeczky Károly alpolgármester: A gyári lakás ügye hogy áll?
Locskai Zoltán polgármester: Volt egy megbeszélés ezzel kapcsolatosan, hogy milyen
irányban induljunk el. Mielőtt fölhívtam volna az érdeklődőt, kimentem szemlére, hogy
milyen állapotban van az értékesítésre szánt lakás. A látvány visszataszító volt. Fontos, hogy
milyen állapotban értékesítené a testület. Felújítva, vagy ahogyan jelenleg áll. Egyébként
nagy lakás, ennek a létszámú családnak megfelel. Kérdés, hogy mennyit fektessen be az
önkormányzat, vagy értékesítse a jelen állapotban?
Trembeczky Károly alpolgármester: Menjük ki közösen, nézzük meg.
Kelló Róbert képviselő: Amennyiben költünk rá, a befektetett összeggel történik az
értékesítés.
Varga István képviselő: Polgármester úr említette, hogy beszélt a hölggyel, miről volt szó?
Locskai Zoltán polgármester: Közöltem, hogy szeretném, ha kijönnének. Ez ügyben vissza
fog hívni, de ez a mai napig nem történt meg.
Trembeczky Károly alpolgármester: A jelenlegi helyzetre tekintettel, tehetnénk a többi
lakónak is felajánlást. A Rácz, Szabó féle, valamint a lenti lakók megkérdezése is fontos, mert
csak így lehet társasházzá nyilvánítani. Az értékesítésre szánt lakásban van víz, villany.
Locskai Zoltán polgármester: Villany nincs. Az előző tulajdonos nevén van tartozás,
kétséges, hogy a szolgáltató kiegyenlítés nélkül visszaköti az áramot. Viszont az összegről
nem ad információt a szolgáltató. Ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, az lenne a fontos, hogy
az ügyfél minél hamarabb megjelenjen. Két dolgot szeretnék pontosan látni, utána fogok
nézni. Az egyik a közterület felügyelő hatásköre, a másik az érintésvédelem bekötése.
Trembeczky Károly alpolgármester: A kendergyűjtemény áthelyezése?
Locskai Zoltán polgármester: Ezt valóban kezelni kell. A művelődési házban van 3
helyiség, amit ilyen célra használunk. Gondolok itt a Nyugdíjas klubra, gondolok a kiállításra,
van egy hatalmas épületünk és nem tudjuk kihasználni.
Kelló Róbert képviselő: A kiállító teremben kisebb fórumokat is meg lehet tartani. Ez azért
előny, mert téli időszakban nem kell felfűteni az egész intézményt.
Locskai Zoltán polgármester: Gondolkodtam azon, hogy az iskolában a harmadik teremben
lévő pingpongasztalt ki kellene onnan tenni. és ott elhelyezni a kiállítást.
Kelló Róbert képviselő: Mennyire van érdeklődés a kiállítás iránt? Jött már valaki Makóról,
hogy szeretné megtekinteni?
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Trembeczky Károly alpolgármester: A Nyugdíjas klub helyiségének felfűtése konvektorral
történik. Ezzel egy időben, az előtérben is megy a fűtés.
Locskai Zoltán polgármester: Nincs fűtés az előtérben, csak a klubhelyiségben.
Trembeczky Károly alpolgármester: Javasolom, hogy a Nyugdíjas klub az iskolába az
általa választott helyiségbe tartsa összejöveteleit.
Kojnok István képviselő: Ez az egy civil szervezetünk van, amelyik hosszú évek óta még
működik. Minden rendezvényen számíthatunk rájuk. Most ezt is fel akarjuk oszlatni? Miért
nem jó ez?
Trembeczky Károly alpolgármester: Van egy kiállítás, ami lefoglalja a művelődési ház
funkcióját.
Kojnok István képviselő: Mi köze van ennek a Nyugdíjas klubhoz?
Trembeczky Károly alpolgármester: Az, hogy vagy a Nyugdíjas klubba tegyük a szabadon
választható helyiséget, vagy a 21-es kiállító terembe. Amennyiben az óvodába helyezzük el a
kiállítási tárgyakat valamelyik foglalkoztató teremben, talán megoldható zsúfoltság nélkül.
Locskai Zoltán polgármester: Ez meggondolandó javaslat. Egyebekben még szeretném
elmondani, hogy közeledik a nőnap. A településünk hölgy tagjairól meg kellene emlékeznünk
valamilyen formában. Két dologban lehet gondolkodni, hogy vagy elhívjuk őket és vendégül
látjuk, vagy köszöntjük őket képeslap, illetve virág átadással. Például egy szál szegfű. Mit
szól ehhez a testület?
Varga István képviselő: Támogatom.
Kelló Róbert képviselő: Képeslap is jó.
Locskai Zoltán polgármester: Én a virágátadást támogatom. Ki vigye ki?
Kelló Róbert képviselő: Közmunkások.
Locskai Zoltán polgármester: A virágot minden képen a testület férfi tagjai adják át. Akkor
jövő héten csütörtökön 14.00 órakor itt találkozunk.
Következő a közös testületi ülés időpontjának megbeszélése a hozzájárulás összegének
tárgyában. A héten, vagy a jövő héten?
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Jövő hét, a nap a polgármestertől és a testülettől függ.
Locskai Zoltán polgármester: Beszéltük az előző ülésen Jakucs Istvánnénál a
villanyjavítást. Holnap megvásároljuk a szükséges anyagokat.
Varga István képviselő: A belső részben történő javítások a szerződés szerint a bérlőt
terhelik.
Locskai Zoltán polgármester: Mi legyen az álláspont ezzel kapcsolatban?
Trembeczky Károly alpolgármester: Továbbra is szeretném kérni a hivatalt, hogy
korcsoportos létszámadatról kimutatást adjon részemre.
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Locskai Zoltán polgármester: Nem kaptam választ a Jakucs lakásproblémára. Csináljuk
meg?
Kelló Róbert képviselő: Amennyiben más is kér segítséget az önkormányzattól, és nem
segítünk, joggal háborodik fel, hogy Jakucsék miért kerültek előnyösebb helyzetbe.
Locskai Zoltán polgármester: Jogos a felvetés.
Trembeczky Károly alpolgármester: Képviselő társam emlékszik arra, hogy Nagy János
bérlő fürdőszobájában megállapítottuk, hogy akkora a gőz, pára, szükséges lenne egy elszívó,
mert a helyiség penészes lesz. Rendszer hiba van, mert már kívülről is látható-megjelent a
salétrom. Ventilátor beszerelését javasolom.
Locskai Zoltán polgármester: Följegyeztem. Az EKG és koleszterin szintmérő-csík
javításra és beszerzésre kerültek. Nekem nincs más. Átadom a szót jegyzőasszonynak.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Az előző testületi lésen felmerült Helyi Választási
Bizottság felépítésével és feladatával kapcsolatosan szeretnék reflektálni. Az volt a felvetés,
hogy a jelenleg működő HVB személyi összetételét vizsgáljuk felül. Egy szavazókörös a
település, ezért a HVB és SZSZB funkciója azonos. A jogszabály szerint a HVB 5
megválasztott tagból és 2 póttagból áll. 2014. évi országgyűlési és önkormányzati
választásokat megelőzően választotta meg a testület a HVB tagjait, akik mandátuma a 2019.
évi önkormányzati választás eredményének megállapításáig tart. Megvizsgáltuk a bizottság
összetételét, sőt a képviselői mandátumról történő lemondás miatt össze kellett ülnie, hogy ki
a soron következő, aki a lemondott képviselő helyébe lép. Ez a mai napon meg is törtét, tehát
a bizottság funkcionál, és feladatai is vannak. Nem állt elő olyan helyzet, ami a személyi
változásokat támasztaná alá. Nincsenek meg azok a törvényi feltételek, ami miatt személyi
változásokra javaslatot tudnék tenni. A HVI vezetőjeként jelenleg nem látok okot arra, hogy a
meglévő HVB tagjainak változására javaslatot tegyek. Kielégítő volt-e a válasz? Van-e még
kérdés, ami a választási bizottsággal kapcsolatos?
Trembeczky Károly alpolgármester: Köszönöm, kielégítő a válasz, nem kívánok
hozzászólni.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Alpolgármester úrnak még egy kérdése volt a Román
Nemzetiségi Önkormányzat összeférhetetlensége tárgyában. Ebben az esetben is csak azt
tudom mondani, ami az előző ülésen is elhangzott alárendeltség semmilyen irányban nincs,
gyakorlatilag minden önkormányzat önálló. Viszont amikor egy képviselőt megválasztanak
kötelezettsége van azonnal, hogy az összeférhetetlenségről, vagy ha valakinek tudomása van
róla 30 nap áll rendelkezésére, hogy ezt a nyilatkozatot megtegye. Itt is feltételek vannak,
melyeket a jogszabály kimond, hogy minek nem lehet tagja. Nincs a kizárási indokok közt az,
hogy a családtag valamilyen önkormányzatnak a tagja, vagy a vezetője legyen.
Trembeczky Károly alpolgármester: Nyilván való ok számomra, hogy a helyi kisebbségi
önkormányzat vezetője és az ő felesége az hatalmi hierarchiában helyezkedi el egymás
mellett, és alá-fölérendeltségi, valamint ellenőrzési viszony van közöttük.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Nincs. Pont azt mondtam, hogy az önkormányzatok mind
önálló jogkörrel rendelkeznek, nincs alá-fölérendeltség.
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Trembeczky Károly alpolgármester: Tudomásul veszem, de a többször elmondott okok
miatt merült föl bennem kétely.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: A pénzügyi elszámolásokat a MÁK, az ÁSZ ellenőrzi. Az
ellenőrzések folyamatosak, ha olyan pénzügyi eseményt talál, ami nem megfelelő, azt azonnal
jelzi.
Trembeczky Károly alpolgármester: Köszönöm.
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
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző

Varga István
jkv. hitelesítő

Kelló Róbert
jkv. hitelesítő
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