Iktató szám: NAG/332-4/2018.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. MÁRCIUS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
NAPIREND
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
2. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló
megvitatása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
3. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai
munkáról
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
4. Előterjesztések
4.1. Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági külsős tag megválasztása, eskütétele
4.2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
4.3. Nyilatkozat a 4451 j. út Nagylak keleti elkerülő világítási hálózat létesítéséről
4.4. A Nagylak Határátkelő 50 évfordulója alkalmából emléktábla készítésének
költségeihez hozzájárulás
5. Egyebek
6. Zárt ülés
-

lakásbérleti szerződések

RENDELET
5/2018.(III.28.) önkormányzati rendelet

Nagylak Község Önkormányzata 2017.
évi költségvetésének módosítása
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HATÁROZAT
31/2018.(III.26.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

32/2018.(III.26.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadása

33/2018.(III.26.) képviselő-testületi határozat

CSMKH Makói Járási Hivatal
tájékoztatójának elfogadása

34/2018.(III.26.) képviselő-testületi határozat

Polgármesteri tájékoztató

35/2018.(III.26.) képviselő-testületi határozat

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2017.
évi szakmai munkájáról szóló beszámoló
megvitatása

36/2018.(III.26.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai
munkáról

37/2018.(III.26.) képviselő-testületi határozat

Tóth-Vass Jánosné Szociális, Kulturális,
Ügyrendi Bizottsága nem képviselő tagja
megbízatásának megszűnése

38/2018.(III.26.) képviselő-testületi határozat

Kimpán János Szociális, Kulturális,
Ügyrendi Bizottsága nem képviselő
tagjának megválasztása

39/2018.(III.26.) képviselő-testületi határozat

A személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló
önkormányzati
rendelet
felülvizsgálata

40/2018.(III.26.) képviselő-testületi határozat

Nyilatkozat a 4451 j. út Nagylak keleti
elkerülő világítási hálózat létesítéséről
A Nagylak Határátkelő 50 évfordulója
alkalmából emléktábla készítésének
költségeihez hozzájárulás

41/2018.(III.26.) képviselő-testületi határozat

Pályázat
benyújtása
települési
önkormányzatok
rendkívüli
önkormányzati támogatására szóbeli
előterjesztés levétele

42/2018.(III.26.) képviselő-testületi határozat
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 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
Kojnok István
Varga István képviselők.
Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Lakatos Tóth Andor Makói Járási
Hivatalvezető helyettes, Répa Renáta családsegítő, Szabóné Székely Renáta intézményvezető,
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető, Horváth Éva analitikus könyvelő, Tóth Józsefné
szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Lakatos Tóth Andor Makói
Járási Hivatalvezető helyettes, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Locskai Zoltán polgármester: Köszöntöm a soros, nyílt képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, Izsákné Hetényi Valéria jegyző asszonyt, vendégeinket és a hivatal munkatársát.
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 5 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt
megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kojnok 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 Kojnok István és Kelló Róbert legyen, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
31/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. március 26-án
tartott soros, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Kojnok 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
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1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
2. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi szakmai munkájáról szóló
beszámoló megvitatása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
3. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó
szakmai munkáról
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
4. Előterjesztések
4.1.Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági külsős tag megválasztása,
eskütétele
4.2.A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
4.3.Nyilatkozat a 4451 j. út Nagylak keleti elkerülő világítási hálózat
létesítéséről
4.4.A Nagylak Határátkelő 50 évfordulója alkalmából emléktábla készítésének
költségeihez hozzájárulás
5. Egyebek
6. Zárt ülés
- lakásbérleti szerződések
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 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
32/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. március 26.-i
soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
2. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi szakmai munkájáról szóló
beszámoló megvitatása
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
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3. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó
szakmai munkáról
Előadó: Locskai Zoltán alpolgármester
4. Előterjesztések
4.1.Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági külsős tag megválasztása,
eskütétele
4.2.A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
4.3.Nyilatkozat a 4451 j. út Nagylak keleti elkerülő világítási hálózat
létesítéséről
4.4.A Nagylak Határátkelő 50 évfordulója alkalmából emléktábla készítésének
költségeihez hozzájárulás
5. Egyebek
6. Zárt ülés
- lakásbérleti szerződések
Locskai Zoltán polgármester: A napirend szerint a polgármesteri tájékoztató következne, de
javasolom, hogy vendégünk Dr. Lakatos Tóth-Andor a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Makó Járási Hivatalvezető-helyettes beszámolóját hallgassuk meg.
Dr. Lakatos Tóth-Andor Makó Járási Hivatalvezető-helyettes: Tisztelt Polgármester Úr,
Jegyző Asszony, Tisztelt Képviselő-testület! Beszámolóm a járási hivatal elmúlt 5 évének
tevékenységét öleli föl. Fontos a hatékonyság, a gyors ügyintézés az ügyfelek részére. A
Makói Járási Hivatal jelenleg 3 helyen végzi a tevékenységét. 2013-ban jöttek létre a járási
hivatalok az államigazgatási feladatok átvételével. 2015 áprilisától újabb feladatkörök
kerültek át, mint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egészségkárosodás és
gyermeknevelési támogatással kapcsolatos feladatok. 2017. januártól újabb feladatkörökkel
bővült a hivatal portfóliója, mint a fogyasztóvédelmi feladatok, közneveléssel és
igazságüggyel kapcsolatos feladatok. Ez létszámnövelést is eredményezett, gyakorlatilag az
megegyezett a 2013. évi induló létszámmal, csak több feladattal. A rezsicsökkentés (pl.
ingyenes személyi igazolvány) az ügyfélforgalom növekedését eredményezte. Szeretnénk
tovább csökkenteni a várakozási időt, ami jelenleg is már rövidebb a digitalizáció révén.
Fontosnak tartottuk a Kormányablakoknál a rugalmas nyitva tartási idő kialakítását – legyen
munkaidő előtti és utáni, valamint ebédszünetben is folyamatos legyen az ügyfélfogadási idő.
Készült egy kimutatás 40 ügykörrel, amire nem lehet kérelmet benyújtani a kormányablakhoz,
mivel csak a szakirányhoz tartozó ügyintézésnél lehet benyújtani, minden más ügy intézhető,
közel ezer ügyfajtához kapcsolódóan. Nagylak esetében a foglalkoztatás terén 2017.
december 31. napjáig 10 álláskereső volt. A közfoglalkoztatás terén is csökkenő tendencia
figyelhető meg. Vállalkozások támogatása terén 1 főre nyújtottunk támogatást. A
kormányablak buszt 6 ügyfél vette igénybe, ügyfélkapu, és személyi igazolvány tekintetében.
Ez évtől az ügyfélkapus feladatokat már a települési ügysegédek is el tudnak látni. 2016-17.
évben duplájára nőtt az ügyfélforgalom az ügysegédnél. Fontos, hogy minden településre
minden héten eljusson egy kollegánk. Amennyiben változtatásra van szükség, kérem,
polgármester urat jelezze. Zárásként a szociális ellátásokról szeretnék beszélni. Az FHT az
EGYT, valamint az időskorúak járadéka és ápolási díj tartoznak a járási hivatal ügykörébe.
Helyi viszonylatban nagyon csekély az ügyfelek száma, sőt csökkenő tendenciát mutat.
Néhány rendkívüli feladat, amelyekkel a kormányhivatal szembesült: a tanyafelmérés,
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földárverés, ideiglenes biztonsági határzár elvégzésével kapcsolatos feladatok. Ennyit
szerettem volna elmondani, bármivel kapcsolatban van kérdés megpróbálok most válaszolni,
vagy írásban megküldöm.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Míg gondolkodnak képviselő társaim,
elmondanám, hogy a heti 2 órában végzett ügyfélfogadás elegendő. Amennyiben ez
felfejlődne, természetesen jelezni fogjuk. Kérdezem a kormányablak busz ügyfélfogadására
az idén is számíthatunk-e?
Dr. Lakatos Tóth-Andor Makó Járási Hivatalvezető-helyettes: Bízom benne, hogy az idén
is eljut a településre.
Locskai Zoltán polgármester: Képviselő társaim, kérdés, észrevétel?
Kojnok István képviselő: A régi városházával kapcsolatosan mi a városvezetés elképzelése?
Mindent egy helyen lehetett intézni. Jelenlegi állapota méltatlan a múltjához.
Dr. Lakatos Tóth-Andor Makó Járási Hivatalvezető-helyettes: A kormányhivatal átadta
Makó Város Önkormányzatának. Arról, hogy a városvezetésnek milyen tervei vannak, nincs
információm.
Locskai Zoltán polgármester: Más egyéb kérdés? Nincs. Köszönöm a járási hivatalvezetőhelyettes úr tájékoztatóját. Aki egyetért a tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
33/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: CSMKH Makói Járási Hivatal tájékoztatójának elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a CSMKH Makói Járási
Hivatal 2013-2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és
azt elfogadta.
Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester
Határidő: azonnal
Határozatról értesítést kapnak:
Locskai Zoltán polgármester
Izsákné Hetényi Valéria jegyző
Dr. Lakatos Tóth-Andor hivatalvezető-helyettes 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
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.
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Kojnok István képviselő: Az ivóvízminőség-javító intézkedésekről szeretnék bővebb
információt kapni, mert ihatatlan a vizünk. Végeges megoldásnak nem tudom elfogadni a
konténeres ellátást.
Locskai Zoltán polgármester: Jó ivóvizünk lesz, de dátumot nem tudok mondani. Azt a
vizet isszuk, amit az itt lévő kutakból nyerünk ki, és addig, amíg a csatlakozás meg nem
történik. A társulás több alkalommal kért támogatást a kormánytól. Addig konténeres
megoldás lesz, amíg az UNIÓ általi előírásoknak meg nem felel a vízminőség. A konténer
éves díja 1.920 millió, a fogyasztás azonban minimális.
Kojnok István képviselő: Sajnos a fogyasztók számára ez nem elfogadható válasz.
Locskai Zoltán polgármester: Nincs információm arról, hogy a hálózatba mikor kerül jó víz.
Kelló Róbert képviselő: Nemcsak a minőség a probléma, hanem sok esetben vízhiány, vagy
csökkent nyomás figyelhető meg a rendszerben, ami a mosógépnek nem tesz jót.
Locskai Zoltán polgármester: A hálózat elöregedése és újrafertőződése miatt, többszöri
mosatásra, fertőtlenítésre, van szükség, ez okozza a vízhiányt és a nyomáscsökkenést. A
szakemberek még néhány mosatás elvégzése után azt ígérik, jó lesz a víz minősége. Egyéb
kérdés, észrevétel van-e?
Trembeczky Károly alpolgármester: Az EFOP pályázat rövidítése mit takar?
Locskai Zoltán polgármester: Két ilyen pályázatot nyújtottunk be 2017. évben, fitneszterem
kialakítására, fűtéskorszerűsítésre. Ebben a pályázatban volt szó a közösségi terek
kialakításáról is, melyen a Nyugdíjas Egyesület vezetője is jelen volt, mert a cél az idősek és a
fiatalok együtt tevékenykedése. Kirándulások szervezése, közterület felügyelő alkalmazása, a
kisbusz vezetői állása pályázata stb. A hírlevélben meghirdetésre került a két álláspályázat.
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:
34/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató elfogadása
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: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi szakmai munkájáról szóló
beszámoló megvitatása
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Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló megvitatása. A beszámolót Répa Renáta
családsegítő készítette. A beszámolót a bizottságok megtárgyalták és javasolják a testületnek
elfogadásra. Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
35/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: a Nagylaki Család – és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Gyermekjóléti
Szolgálat szakmai munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta azt elfogadja.
A képviselő-testület köszönetét fejez ki munkájukért a családgondozónak és a
gyermekvédelem területén dolgozó valamennyi társszervnek.
Határidő: azonnal
Felelős értesítésre: Izsákné Hetényi Valéria jegyző

-

A határozatról értesül:
Locskai Zoltán polgármester
Izsákné Hetényi Valéria jegyző
Répa Renáta családgondozó

3. sz.n a p i r e n d: Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó
szakmai munkáról
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend Beszámoló a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkáról szóló előterjesztés.
Locskai Zoltán polgármester: A feladatot társulás keretében láttuk el Csanádpalota várossal.
2017. júniusban úgy döntött a testület kilép a társulásból és önállóan látja el a feladatot.
Felmérések alapján kevesebb pénzbe fog kerülni, mint a társulás keretén belül, aminek az
elszámolása a mai napig nem történt meg. Szabóné Székely Renáta intézményvezető
megküldte a beszámolót, ami kiküldésre került. Számomra a beszámoló sem ad választ arra,
miért kell annyit fizetnünk. A beszámolót a bizottságok megtárgyalták és javasolják a
testületnek elfogadásra. Köszöntöm vendégünket, kérdezem, az elhangzottakkal kapcsolatban
van-e kiegészíteni valója? Nincs. Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs, aki a beszámoló
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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36/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó beszámoló elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkájáról szóló
beszámolót megtárgyalta a beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős értesítésre: Izsákné Hetényi Valéria jegyző
-

A határozatról értesül:
Szabóné Székely Renáta intézményvezető
Locskai Zoltán polgármester
Izsákné Hetényi Valéria jegyző

4. sz.n a p i r e n d: Előterjesztések
4.1. Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági külsős tag megválasztása, eskütétele
Locskai Zoltán polgármester: Köszönjük vendégünknek a részvételt. Következő napirend
Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági külsős tag megválasztása, eskütételéről szóló
előterjesztés. Mint ismeretes Tóth-Vass Jánosné külsős képviselő lemondott a mandátumáról.
Felkerestem Kimpán János urat, felvázoltam neki a feladatot, amit ő szívesen elvállalt.
Kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Két határozati javaslatot kell elfogadni. Elsőként, aki TóthVass Jánosné lemondásával egyetért, kézfeltartással jelezze:
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
37/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tóth-Vass Jánosné a Képviselő-testület Szociális, Kulturális, Ügyrendi
Bizottsága nem képviselő (külsős) tagja megbízatásának megszűnése
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete Tóth-Vass Jánosné a
Képviselő-testület Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság nem képviselő
(külsős) tagja a 2018. március 6. napján kelt, bizottsági mandátumáról történő
lemondását magába foglaló nyilatkozatát tudomásul vette.
A lemondás időpontja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 58. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a bizottság tagja
által meghatározott időpont: 2018. március 6.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
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Határozatról értesítést kap:
- Tóth-Vass Jánosné
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
Locskai Zoltán polgármester: Aki Kimpán János külsős szociális bizottsági tagságával
egyetért, kézfeltartással jelezze:
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
38/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Kimpán János a Képviselő-testület Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsága
nem képviselő (külsős) tagjának megválasztása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szervezeti és
Működési Szabályzat 22. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a
megüresedett Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsága nem képviselő
(külsős) tagjának
Kimpán János
6933 Nagylak, Balatán tanya 17. szám alatti lakost megválasztotta.
Határozatról értesítést kap:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Kimpán János 6933 Nagylak, Balatán tanya 17.
Locskai Zoltán polgármester: A jogszabályok szerint a megválasztott képviselőnek esküt
kell tennie a képviselő-testület előtt. Kérem a jelenlévőket az eskü kivételéhez szíveskedjenek
felállni.
Eskütétel – az eskü szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
4.2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztés. Beszéltünk róla, hogy 2018. január 1. napjától
az önkormányzat látja el. Akkor megállapításra került a térítési díj összege is, melyet a
jogszabály szerint április 30. napjáig felül kell vizsgálni. Az álláspontunk az, hogy nem
szükséges a módosítás, mert nincs olyan tényező, ami indokolná a változtatást. Az étkeztető
2018. évre vállalta a fix árat. Kérdés, észrevétel van-e? Nincs, 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:
39/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló 16/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelet a térítési díjak
vonatkozásában felülvizsgálta, azt hatályában változatlan tartalommal továbbra
is fenntartja.
4.3. Nyilatkozat a 4451 j. út Nagylak keleti elkerülő világítási hálózat létesítéséről
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés Nyilatkozat a 4451 j. út Nagylak
keleti elkerülő világítási hálózat létesítéséről szóló előterjesztés. Az az álláspontom, hogy az
az út nem a település belterületéhez tartozik, nem gondolom, hogy a költségvetésben
fejlesztésre betervezett összegből kellene nekünk ezt megfinanszírozni. A közvilágítás
kérdése a Magyar közúthoz tartozik, nem a település önkormányzatához. Jómagam részéről
nem támogatom. Van-e kérdés, vélemény?
Trembeczky Károly alpolgármester: Én is elzárkózom a támogatástól.
Kojnok István képviselő: Kötelezheti a törvény a települést erre? Semmi értelmét nem látom
ennek az útnak a megvilágításában.
Locskai Zoltán polgármester: Nem kötelezhet. A rendőrséget a láthatóság vezérelte a
közvilágítás kiépítésében. Egyéb kérdés, kiegészítés van-e?
Kimpán János külsős bizottsági tag kér szót, kérdezem a testületet megadja-e a szót? A
képviselő-testület egyhangúlag megadta a szót Kimpán János külsős bizottsági tagnak.
Kimpán János nem képviselő bizottsági tag: Amennyiben a rendőrség kezdeményezte a
megvilágítását az elkerülő útnak, állja ő a költségeket.
Locskai Zoltán polgármester: 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:
40/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nyilatkozat a 4451 j. út Nagylak keleti elkerülő világítási hálózat létesítése
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a
4451 j. út Nagylaki keleti elkerülő 2+649,33 – 7+950,11 km sz. közötti G2 –
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villamoshálózat (világítási hálózat létesítés) tervezett világítási berendezéseket
nem minősíti közvilágításnak.
Határidő: azonnal
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
A határozatról értesítést kap:
1.) Locskai Zoltán polgármester
2.) Izsákné Hetényi Valéria jegyző
3.) DÉLVILL Kft. 5600 Békéscsaba Pf.: 12.
4.) Irattár
4.4. A Nagylak Határátkelő 50 évfordulója alkalmából emléktábla készítésének költségeihez
hozzájárulás
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend a Nagylak Határátkelő 50 évfordulója
alkalmából emléktábla készítésének költségeihez hozzájárulásról szóló előterjesztés.
Emléktábla leleplezéséről, avatásáról szól, amit én fontosnak tartok. A tábla bekerülési
költsége 72 e forint. Ez az előterjesztés arról szól, hogy az önkormányzat a költséget fedezi,
és ünnepség keretében méltón megemlékezik a határnyitás napjáról. Várhatóan Lázás János
miniszter úr is jelen lesz. Kérdés, észrevétel van-e?
Kelló Róbert képviselő: Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, és javasolják a
testültnek elfogadásra.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm elnök úr.
Trembeczky Károly alpolgármester: A határátkelő forgalma után az önkormányzat
támogatást kap, ezért úgy gondolom fontos a megemlékezés, egyetértek az emléktábla
elhelyezésével.
Locskai Zoltán polgármester: Az emléktábla elhelyezése a főépület bejáratára kerülne. A
bizottsági üléseken elhangzott egy olyan javaslat, miszerint az önkormányzat épületére
kellene kihelyezni. A bizottságok a határátkelőn történő elhelyezés mellett döntöttek. Ezzel
kapcsolatosan vélemény van-e? Nincs. Aki egyetért az emléktábla bekerülési költségeivel,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
41/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nagylak Határátkelőhely 50 évfordulója alkalmából emléktábla készítésének
költségéhez hozzájárulás
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülte a 2018. április 6. napján
tartandó Nagylak Közúti Határátkelőhely megnyitásának 50. évfordulója
alkalmából emléktábla elhelyezését támogatja.
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Nagylak Község Önkormányzata az emléktábla vételárának összegét 72.000
Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetésében szereplő dologi kiadások
terhére biztosítja.
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Határidő megrendezésre: 2018. április 6.
A határozatról értesül:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Piros Attila dandártábornok Szeged
- Horváth Éva analitikus könyvelő
Locskai Zoltán polgármester: Két szóbeli előterjesztés van, ami a kiadott anyagban nem
szerepelt. Az egyik a költségvetés módosítása.
4.5. Nagylak Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása tárgyában
Locskai Zoltán polgármester: Az EFOP pályázat előleg része megérkezett a számlánkra. Ez
8 251132,- Ft, ennek átvezetése miatt szükséges a módosítás. Így a költségvetés főösszege
158 934 722,- Ft. Kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Aki egyetért a rendeletmódosítással,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018.(III.28.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Locskai Zoltán polgármester: A másik szóbeli előterjesztést „Pályázat benyújtása települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására” javasolom, vegyük le napirendről,
mert a döntéshez szükséges adatok hiányában nem tudunk dönteni. Nem kaptam tájékoztatást
a pénzügyi csoportvezetőtől e téren. Szeretném beépíteni a pályázatba az ivóvízkonténer
díjának visszatérítését 1 200 e forintot, amit már kifizettünk, valamint a fennálló 620 e
forintot, amivel még tartozunk a szolgáltatónak. Nem a település akarta ezt, hanem a
jogszabály kényszerített a víz minősége miatt a jelenlegi konténer használatára. Arról
szeretnék információt a pénzügyi szakembertől, hogy más kiadást is beépítsünk ebbe a
pályázatba. A benyújtási határidő 2018. szeptember 30. napja, van idő a döntésre. Javasolom
a levételt, és visszatérünk rá. Kérdés, kiegészítés van-e? Nincs, aki egyetért a szóbeli
előterjesztés levételével, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
42/2018. (III. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatására szóbeli előterjesztés levétele
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Határozat
Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülte a „Pályázat benyújtása
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására” szóbeli
előterjesztését a döntéshez szükséges adatok hiányában leveszi napirendről.
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
- Horváth Éva analitikus könyvelő
5. sz.n a p i r e n d: Egyebek
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend az egyebek, átadom a szót a testületnek.
Arra gondolok, hogy a nyugdíjasaink szeretnének valamit mondani, vagy kérdezni, mert nem
szoktak ilyen nagy számban részt venni a testületi üléseken.
Bohák Lászlóné a Nagylaki Nyugdíjas Egyesület vezetője: Korábban már jeleztem
jövetelünket. Szeretném megkérdezni, hogy miért kívánja a testület áthelyezni máshova a
nyugdíjas klubbot, amit nagyon szépen kialakítottunk. Akinek problémája van velünk, eljöhet
a foglalkozásokra és elmondhatja a véleményét. Úgy gondolom, hogy a civil szervezetünkre
számíthat az önkormányzat bármely rendezvényen. A faluban rajtunk kívül van még civil
szervezet, kérdezem, ők mit tettek a településért? Felháborít, hogy a megalakulás óta fennálló
helyünkről ki akarnak tenni minket. Azért jöttünk többen, mert mindenkinek azonos a
véleménye ezzel kapcsolatban.
Béres Margaréta a Nagylaki Nyugdíjas Egyesület tagja: 20 éve vagyok tagja az
egyesületnek, jól érzem magam, mert tartozok valahová. 17 településsel tartjuk a kapcsolatot,
minden évben nagyszabású őszi szüreti bált szervezünk, amelyről pozitív véleménye van
mindazon településeknek, ahonnan eljönnek a nyugdíjasok. Köszönjük a lehetőséget, hogy
modern, jól felszerelt helyiséget kaptunk, és köszönjük, ha továbbra is itt működhetünk. Azt
szeretném tudni, hogy igaz-e amit beszél a falu, hogy ki akarnak bennünket a kultúrházból
tenni?
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm, egyéb vélemény van-e?
Trembeczky Károly alpolgármester: A kérdés nyilvánvalóan hozzám szól, mivel az előző
testületi ülésen én tettem említést az egyesület működéséről. Tisztelt Tagok! A nyugdíjas
egyesület működése elengedhetetlen. A kenderkötelék kiállítás megléte elfoglalt egy olyan
helyiséget, ami más rendezvények lebonyolítására használható volt. Ez által bármilyen jellegű
programokat a látogatottságtól függetlenül a nagyteremben kell lebonyolítani. Téli időszakban
ez nem költségtakarékos. Ennek kapcsán a gondolatom az óvoda épületére fókuszált, mert
kiválóan alkalmasnak tartom közösségi ház kialakítására, amelyben a nyugdíjasok is helyet
kaphatnak, és napi összejöveteleket tarthatnak. A művelődéssel kapcsolatos rendezvények
pedig a kultúrházban kerüljenek lebonyolításra, melynek ne legyen akadálya a teremhiány.
Nem ejtettem arról szót, hogy a nyugdíjas klubbot számoljuk fel, akárhogyan is került a
tagokhoz az információ. Az óvodát az ésszerű helykihasználás végett javasoltam.
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Bohák Lászlóné a Nagylaki Nyugdíjas Egyesület vezetője: Amikor a kiállítás helyszínét
megszavazta a testület, akkor nem gondolkoztak ezen?
Trembeczky Károly alpolgármester: Arra nem gondolt a testület, hogy egy idő után a
szerepét passzívan tölti be. Az is elhangzott, hogy a kiállítást is el lehet helyezni az óvoda
épületében.
Béres Margaréta a Nagylaki Nyugdíjas Egyesület tagja: Az én véleményem mégis az,
hogy a múzeumot helyezze át a testület az óvodába. Mi már kevesen vagyunk. Amióta tag
vagyok, egy személlyel gyarapodtunk. Nekünk az óvoda épülete nagy, nem lenne gazdaságos
azon épület fűtése sem. A kiállítást, aki akarta, az már megtekintette. Én ezt javaslom
áthelyezni. A klub maradjon a mostani helyén.
Lole Iolanda Nagylaki Nyugdíjas Egyesület tagja: Szeretnénk, ha többen lennénk, de nem
jönnek.
Locskai Zoltán polgármester: Ez ügyben jómagam is sokat tettem, mert a hírlevélben is
többször említettem, és szorgalmaztam a nyugdíjas közösségbe történő belépést.
Bohák Lászlóné a Nagylaki Nyugdíjas Egyesület vezetője: Az előző polgármesterrel úgy
szólt az egyezség, hogy rendezvény alkalmával, ha szükség van helyiségre, akkor
használhatja az önkormányzat is a klubhelyiséget.
Trembeczky Károly alpolgármester: Az elmondottakból kitűnik, hogy Önök is azt látják,
hogy a kiállítás elveszi a helyet, a kisebb létszámot megmozgató programoktól, és passzív
elemként szerepel a kultúrház létesítményében.
Varga István képviselő: Korábban is azt javasoltam, és most is, hogy a kiállítást vigyük át az
óvodába.
Kimpán János külsős bizottsági tag: A hír fölkorbácsolta a település hangulatát. Az a
meglátásom, hogy a kiállítás alkalomra nyílt meg, hosszútávra sikeredett. A nyugdíjas
egyesület mindig ott volt, ahol jelenleg is. A kiállítást javasolom áthelyezni.
Kelló Róbert képviselő: Van-e arról statisztika, hogy hányan látogatták a kiállítást?
Locskai Zoltán polgármester: Annyi információm van ezzel kapcsolatosan, hogy 2017.
évben volt a „múzeumok éjszakája” rendezvény keretében egy alkalommal látogatták meg a
kiállítást.
Kelló Róbert képviselő: Mindezek alapján nem keltett nagy érdeklődést a kiállítás.
Amennyiben nem ott volna, kevesebb költséggel megtartható lenne egy falufórum, mint
jelenleg. Nem költségtakarékos a nagytermet fölfűteni 5-10 fő számára.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm az észrevételeket. Az egész falu fölháborodott.
Miért is? Ki jár oda? A nyugdíjasok 10-en. Én azt szeretném, ha az összes nyugdíjas ott lenne.
Fölmerült az a gondolat, hogy van egy hatalmas művelődési házunk, és nem tudjuk
kihasználni. A pályázat révén lesz lehetőség arra, hogy a tálalóban lesz fűtés, ahol egy
közösségi tér jöhet létre. Gombolyag múzeum. Igazából nem akartunk hozzányúlni, mert az
előző polgármester szíve vágya volt. Nekem is az a véleményem, hogy nem ott a helye. Az
óvodát pályázatból felújítjuk, és fölmerült egy gondolat, hogy ott helyet kaphatnak a
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nyugdíjasok is. Ez nem volt kész tény, sajnálom, hogy úgy ment ki a településre, mint kész
tény. Lényeg az, hogy a 21-es terem fölszabaduljon. Meg kell terveznünk az óvodánál, hogy a
belső helyiségeket mire használjuk föl. Lehet, hogy azt választaná a nyugdíjas egyesület. A
21-es sorsa el van döntve. Ezek nagyhorderejű dolgok, nem hagyható ki a klub. Ezen a téren
megvédem alpolgármester urat, mert a véleményével elindított egy gondolatot. Miért van
fölháborodva az egész falú, mikor az egyesülethez 12 embernek van kötődése?
Trembeczky Károly alpolgármester: Továbbra is azt hangsúlyozom, hogy nagyobb
lehetőséget látok az óvodában, mint a kultúrházban lévő egy helyiségben. Fitneszterem,
tusolási lehetőség, kiállítás, szövőszékek felállítása stb.
Locskai Zoltán polgármester: Amit biztosan ígérni tudok, hogy az egyesületet érintő
kérdésekben a tagok részvétele nélkül nem fognak döntések születni.
Kojnok István képviselő: Félrevezetés nem történt a nyugdíjas társaimat arról tájékoztattam,
ami az ülésen elhangzott.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy a
húsvét közeledtével istentiszteletet tartanak, a szeretet vendéglátáshoz kérem a segítségeteket
süteménykészítés terén. Kérem, az egyesület tagjait ne hallgassanak a szóbeszédre, bármilyen
kérdéssel forduljanak hozzánk bizalommal.
Bohák Lászlóné Nagylaki Nyugdíjas Egyesület vezetője: Mikor valósul meg a pénzkiadó
automata?
Locskai Zoltán polgármester: Kértem a fiókvezető segítségét az ügyben, amire várom a
választ. Örülök, hogy eljöttetek.
Kojnok István képviselő: Tudtommal a Rózsa sor közepére is volt térfigyelő kamera
elhelyezés, de ez nem valósult meg.
Locskai Zoltán polgármester: A Rózsa sorra befele néző kamera van. Én már a képviselő úr
által mondott tervezéssel nem találkoztam. Egyéb kérdés, észrevétel?
Trembeczky Károly alpolgármester: Az út mellé ültetett fákat ki kell karózni, hogy
egyenesen fejlődjenek.
Kimpán János külsős bizottsági tag: Ezen a téren polgármester úr túlteljesített, mert ami
veszélyforrást jelentett kivágatta, de lényegesen több csemete került telepítésre.
Kojnok István képviselő:, Az ülésre jövet több facsemetét láttam kihúzva és félredobva.
Javasolni szeretném, hogy hírlevélben fölhívni a lakosság figyelmét, hogy óvják a csemetéket,
mert évek múltán gyönyörű fasor lesz belőle.
Trembeczky Károly alpolgármester: Elnézést kérek, Apátfalvára kell mennem.
Trembeczky Károly alpolgármester: 16.10 órakor elment.
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel?
Varga István képviselő: A Balatán tanya bejárata borzasztó, mit lehet tenni?
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Locskai Zoltán polgármester: A múlt héten nagyobb mennyiségű törmelék lett oda szállítva.
Egy masszív bejárót építünk, 30 cm mélységben. A Duna aszfalttól fogunk mart aszfaltot
kapni, melyhez alpolgármester úr ad gépet.
Varga István képviselő: Köszönöm. A Rózsa soron végig menve nem tapasztaltam akkora
problémát a zöldterület rongálása terén, ami az előző ülésen elhangzott.
Locskai Zoltán polgármester: Képviselő úr nem látta, hogy Szok Istvánék előtti terület hogy
néz ki? Ők elkezdtek ott valamit csinálni, és igénytelenül abba maradt a munka.
Kimpán János külsős bizottsági tag: A Maros utcán az útpadka a legtöbb háznál magasabb,
mint az út, az esővíz nem tud elfolyni. Tócsa keletkezik, ami csapódik. Meg kellene oldani az
útpadkázás kérdését.
Locskai Zoltán polgármester: Húsvét után megkezdődik a felvonulás, ami azt jelenti, hogy
Németh nénitől meleg aszfalt készül a Maros utcában, amiben benne van az útpadkázás is.
Egy dologról szeretnék még beszélni. Korábban benyújtottunk egy pályázatot
„élelmiszerlavina” címmel. A pályázat nyert, a múlthéten elhoztuk a vetőmagokat. A
veteményezés megkezdődik a felajánlott kertekben.
Locskai Zoltán polgármester: Van-e még az egyebekben észrevétel? Nincs, a nyílt ülésre
tervezett napirendeket megtárgyaltuk, zárt ülés következik. 16.20 órakor
k.m.f.
Locskai Zoltán
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző

Kojnok István
jkv. hitelesítő

Kelló Róbert
jkv. hitelesítő
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