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Iktató szám: NAG/332-6/2018. 

 
NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. ÁPRILIS 23-ÁN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 
 
 

N A P I R E N D 
 

 
1. A képviselő-testület 2018. évi munkatervének módosítása 

 
2. Polgármesteri tájékoztató 

Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

3. Beszámoló a közrend és a közbiztonság helyzetéről 
     Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
     Meghívottak:  Dr. Piros Attila r. dandártábornok Csongrád Megyei Rendőrfőkapitány 

   Palicz András r. ezredes, kapitányságvezető 
        Barkó József r. százados, őrsparancsnok 
        Bodor Attila r. alezredes kirendeltség-vezető 
 

4. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
Meghívottak: Ördög István tű. alezredes kirendeltség vezető - Csongrád Megyei  
  Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
  Balogh Róbert tű. alezredes parancsnok - Makói Hivatásos Tűzoltó-
  parancsnokság 
 

5. Előterjesztések 
5.1. Civil szervezetek pályázatainak elbírálása 
5.2. Megbízási szerződés kötése a Nagylak, Maros utca belterületi út felújítási munkáinak 

műszaki ellenőri tevékenység 
5.3. Pályázat benyújtása a 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására (községi belterületi utak felújítása tárgyában) 
5.4. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerejének biztosítása  
5.5. Ingatlan szakértői vélemény kérése a Nagylak, Gyár telep 6/D. (402 hrsz.) 

önkormányzati ingatlan értékesítése 
5.6. Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására 

megkötött Megállapodás módosítása 
 

6. Egyebek 
 

7. Zárt ülés 
 

 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 

HATÁROZAT 
 

 
47/2018.(IV.23.) képviselő-testületi határozat 

 
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 

 
48/2018.(IV.23.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Napirend elfogadása 
 

 
49/2018.(IV.23.) képviselő-testületi határozat 
 

 
A képviselő-testület 2018. évi 
munkatervének módosítása 
 

 
 
50/2018.(IV.23.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Makói Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság beszámolója 
 

 
51/2018.(IV.23.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Polgármesteri tájékoztató 
 

 
 
52/2018.(IV.23.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Civil szervezetek pályázatainak elbírálása 
 

 
 
53/2018.(IV.23.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Civil szervezetek pályázatainak 
elbírálása 
 

 
 
54/2018.(IV.23.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Megbízási szerződés kötése a Nagylak, 
Maros utca belterületi út felújítási 
munkáinak műszaki ellenőri tevékenység 
 

 
55/2018.(IV.23.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás önerejének biztosítása  
 

 
 
56/2018.(IV.23.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Ingatlan szakértői vélemény kérése a 
Nagylak, Gyár telep 6/D. (402 hrsz.) 
önkormányzati ingatlan értékesítése 
 

 
57/2018.(IV.23.) képviselő-testületi határozat 
 

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati 
Hivatal létrehozására és fenntartására 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 23-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  

 
 

Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Lakatos Tóth Andor Makói Járási 
Hivatalvezető helyettes, Ördög István tű. alezredes kirendeltség vezető - Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Balogh Róbert tű. alezredes parancsnok - Makói Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető, Tóth Józsefné szociális 
ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Balogh Róbert tű. alezredes 
parancsnok, 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, meghívott vendégünket és a hivatal 
munkatársát.  Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 4 fő megjelent, Varga István 
képviselőtársam műtét miatt hosszabb ideig lesz távol, információim szerint lábadozik, jó 
egészséget kívánunk neki. 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: 
 
47/2018. (IV. 23.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 23-án 
tartott soros, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Kojnok István és Kelló 
Róbert képviselőket megválasztotta. 
 
Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester 
Határidő: azonnal 
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Locskai Zoltán polgármester: A mai ülés anyagának tárgyalásában két változtatást 
javasolok, a 2. számú napirendet levesszük a rendőrségi nap miatt és a következő soros ülésen 
lesz tárgyalva, az előterjesztések során szereplő 4.3.  Pályázat benyújtása a 2018. évi 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (községi belterületi utak 
felújítása tárgyában), ezt rendkívüli ülésen fogjuk tárgyalni, számszaki adatok módosulása 
miatt. Egyéb javaslatom nincs.  
  

N a p i r e n d i   j a v a s l a t 
 

0.A képviselő-testület 2018. évi munkatervének módosítása 
 
1.Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
3. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
Meghívottak: Ördög István tű. alezredes kirendeltség vezető - Csongrád 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Balogh Róbert tű. alezredes parancsnok - Makói Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 
 
4.Előterjesztések 
4.1.Civil szervezetek pályázatainak elbírálása 
4.2.Megbízási szerződés kötése a Nagylak, Maros utca belterületi út felújítási 
munkáinak műszaki ellenőri tevékenység 
4.4.Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerejének biztosítása  
4.5.Ingatlan szakértői vélemény kérése a Nagylak, Gyár telep 6/D. (402 hrsz.) 
önkormányzati ingatlan értékesítése 
4.6.Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és 
fenntartására megkötött Megállapodás módosítása 
 
5.Egyebek 
 
6.Zárt ülés 

 
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: 
 
48/2018. (IV.23.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 23.-i soros, 
nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
0.A képviselő-testület 2018. évi munkatervének módosítása 
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1.Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
3. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
Meghívottak: Ördög István tű. alezredes kirendeltség vezető - Csongrád 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Balogh Róbert tű. alezredes parancsnok - Makói Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 
 
4.Előterjesztések 
4.1.Civil szervezetek pályázatainak elbírálása 
4.2.Megbízási szerződés kötése a Nagylak, Maros utca belterületi út felújítási 
munkáinak műszaki ellenőri tevékenység 
4.4.Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerejének biztosítása  
4.5.Ingatlan szakértői vélemény kérése a Nagylak, Gyár telep 6/D. (402 hrsz.) 
önkormányzati ingatlan értékesítése 
4.6.Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és 
fenntartására megkötött Megállapodás módosítása 
 
5.Egyebek 
 
6.Zárt ülés 

 
Locskai Zoltán polgármester: A napirend szerint a 0. napirendet megtárgyaljuk, majd a 
polgármesteri tájékoztató előtt, fel fogom kérni Balogh Róbert tű. alezredes parancsnok urat 
beszámolója megtartására, majd azt követően a szokott módon folytatjuk a testületi ülésünket. 
 
0.sz. n a p i r e n d : A képviselő-testület 2018. évi munkatervének módosítása 
 
Locskai Zoltán polgármester: A munkaterv módosítása miatt a rendészeti szervek 
rendőrnapja végett van szükség. Tavaly is módosításra került a munkaterv, de most újfent 
beleestünk ebbe a hibába. Javasolom, hogy a jövőre vonatkozólag május hónapban kerüljön 
sor. Kérdés, észrevétel? Nincs. Aki egyetért a munkaterv módosításának elfogadásával, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
49/2018. (IV.23.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A képviselő-testület 2018. évi munkatervének módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 
  Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervét 
  az alábbiak szerint módosítja: 

Az áprilisi ülés 2.) napirendi pontját a: „Tájékoztató a közrend és a 
közbiztonság helyzetéről” törli és azt a májusi ülés napirendjén 2.) számú 
napirendként szerepelteti, minek következtében a 2.)-5.) számú napirend 
számozása 3.)-6.)-ra módosul. 
 
Felelős: munkaterv módosításáért: jegyző 
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Határidő: azonnal, értelem szerint 
 
3.sz. n a p i r e n d: Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója 
 
 
Locskai Zoltán polgármester: Felkérem Balogh Róbert tű. alezredes urat a Makói Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság parancsnokát a tájékoztatóval kapcsolatos észrevételét tegye meg.  
 
Balogh Róbert tű. alezredes, Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka: 
Tisztelt Jelenlévők! Ismételten köszönöm a meghívást, valamint a szót, hogy kiegészítést 
tehetek a tájékoztatóval kapcsolatosan. Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően, ez nem egy 
kirendeltségi beszámoló, hanem a Makói Tűzoltóság beszámolója, amit jómagam készítettem. 
Nagylakra vonatkozóan szeretném a kiegészítésemet megtenni. A tavalyi évben összesen 433 
eseményünk volt, a 2015 év átlagát figyelembe véve 285 esemény 52%-kal több vonulásunk 
volt. Mi volt ennek az oka? 2016 végén a 2017 évre szabadtári tüzek, viharkárok, téli fűtés és 
az ezzel elhúzódó ügyek, közlekedési balesetek tekintetében készültünk. Mi valósult meg 
ebből Nagylak közigazgatási területén. 62 esemény történt. 60 db műszaki mentés és 2 db 
tűzeset. Egy szabadtéri tűzeset, és a Petőfi u. 22. szám alatt történt szabálytalan égetés. 06.29-
én történt egy rövid, de pusztító erejű vihar. Tapasztalataim szerint nem alakult ki pánik. 
Nagyfokú önszerveződést láttam a helyreállítás terén, illetve önkéntes egységek is érkeztek. 
Az 5 egységnek adtunk munkát, tudtak önállóan dolgozni vezetői irányítással. Kisebb-
nagyobb viharkárok voltak. Nagyobb károk közé sorolhatjuk azokat, ahol a szél elvitte a 
féltetőt, benyomta a tűzfalat, ledöntötte a kéményt, kicsavarta a hatalmas egészséges 
fenyőfákat. Polgármester úr fóliát hozatott, fóliáztunk, cserepeztünk, tűzfalat bontottunk, fát 
vágtunk.  Széles volt a beavatkozás skálája. Azt hallottam, hogy a beavatkozásról a 
helyzetkezelésről pozitív jelzések jöttek. Idei évre a fő céljaink a szabadtéri tüzek megelőzése, 
tűzmegelőzési plakát kifüggesztése, helyi rendelet terjesztése újságban, honlapon. Tervezünk 
előadásokat időseknek, ezt a korosztályt tartjuk a legveszélyeztetettebbnek. Köszönetet 
szeretnék mondani az önkormányzatnak az együttműködésért.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Május hónapban tervezünk egy előadást az időseknek, illetve 
a rendőrség közreműködésével a közlekedési szabályok fölelevenítésére. A múlthéten a 
Pacsirta u. 9. szám alatti ingatlan ügyét Makó átadta Hódmezővásárhelynek. Parancsnok úr 
vezetésével a tetőszerkezet egy részét ledöntötték a balesetveszély elkerülése érdekében. 
Parancsnok úr is úgy látja, ha újabb vihar jön, akkor újra bontani kell egy keveset? Köszönetet 
szeretnék mondani a viharkár során tett gyors és pontos intézkedésnek.  
 
Balogh Róbert tű. alezredes, Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka: 
Amikor a beavatkozásra került a sor megnéztük, mennyit bír a szerkezet. Tűzoltóink között 
vannak szakemberek, akik megállapították, hogy masszív a tető. Én törött szarufák 
eltávolítását kezdeményeztem, de nagyon erősen kellett megrángatni ahhoz, hogy el tudjuk 
távolítani. Ez indokolt volt, a többi nagyon stabil. A veszélyhelyzet ez által megszűnt, a többit 
az építéshatóság eldönti.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A viharkár következtében tett intézkedéseket 
köszönöm, kérem, azokhoz is jusson el, akik akkor szolgálatot teljesítettek.  
Tömegbaleset volt az M43-as autópályán. Szeretném fölhívni a figyelmet, és kérem az 
elmondottak tolmácsolását a katasztrófavédelem és a rendőrség felé. A kisteherautók, 
amelyekkel személygépkocsikat szállítanak, a túlsúly következtében keletkezhet olyan hiba, 
hogy a kilengések, súlyok, fékezés miatt balesetet okoz. 
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Balogh Róbert tű. alezredes, Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka: Én 
is látom a problémát és egyetértek a képviselő úrral. Ez közlekedésrendészeti ügy. Nincs 
rálátásom az országos statisztikához. Egyértelműen látszik az, hogy ezek a járművek túl 
vannak terhelve. A balesetek felszámolásánál látjuk, hogy elég gyakran ezek a járművek a 
balesetokozás részesei. A mikrobuszok esetében rengeteg a tehetetlen erő, ami az ütközésnél 
az utasokra hat. Nem tudom mi erre a megoldás. Sajnos az unió miatt, mindent áthozhatnak 
Németországból, de mivel mi vagyunk az első schengeni ellenőrzőpont, a mi területünkön 
adódnak elő ezek a problémák. Amennyiben Románia belép ebbe, az ellenőrzés átkerül 
hozzájuk. Általában év elején és ősszel tapasztalhatók ezek a súlyos balesetek.   
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel van-e?  
 
Kojnok István képviselő: Én is csak a köszönetemet tudom kifejezni a segítségért. Mi a 
véleménye a tűzoltóságnak azzal a kormányrendelettel kapcsolatosan, amely megszüntette a 
kémények ellenőrzését? 
 
Balogh Róbert tű. alezredes, Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka: A 
kötelezőség nem szűnt meg. Eddig úgy működött, hogy a közszolgáltató a nyilvántartás 
alapján kiértesítette a lakosokat az ellenőrzésről. Viszont adódtak problémák, mert nem 
biztos, hogy az értesítés eljutott az érintetthez. Jelenleg az állampolgár kötelessége a 
szolgáltatóval időpontot egyeztetni kéménye ellenőrzéséhez. Esőnap esetén büntetlenül lehet 
időpontot módosítani. A harmadik esetben kell valamennyit fizetni. A gépjármű műszakijához 
tudnám hasonlítani a kémények ellenőrzését. Abban az esetben is a tulajdonosnak kell 
intézkednie a műszaki vizsgával kapcsolatosan.  
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki egyetért a polgármesteri tájékoztató 
elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel van-e?  
 
Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető: Mint közbiztonsági referens 
szeretnék köszönetet mondani jómagam, az önkormányzat részéről. Nemcsak eseményekről 
beavatkozásokról van szó, hanem együttmunkálkodásról. A tűzoltóság segíti az önkormányzat 
munkáját, gondolok a polgári védelmi feladatokra, az önkormányzat pedig az ő munkájukat. 
Köszönetemet fejezem ki parancsnok úrnak a viharkár esetében a rendkívüli szociális 
segélyezettek eljárásához szükséges viharkár okozta szakvélemény megkérését követő gyors 
ügyintézésért. 
 
Balogh Róbert tű. alezredes, Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka: 
Köszönjük a dicséretet és a segítséget.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszönjük, természetesen egyetértünk az elhangzottakkal. 
Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Aki a beszámoló elfogadásával és a határozatban 
történő köszönet kifejezésével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
  
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
50/2018. (IV.23.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója 
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H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2017. évi beszámolóját 
megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az állomány tagjainak áldozatos 
munkájukért. 
  
Felelős közlésre: Locskai Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 
  
A határozatról értesül:  
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 6728 Szeged, Napos út 4. 
- Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 6900 Makó, Vorhand Rabbi tér 1. 

 
Locskai Zoltán polgármester: Köszönjük a megjelenést, május hónapban találkozunk, 
további jó munkát kívánok. 
  
1.sz. n a p i r e n d: Polgármesteri tájékoztató 
 
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés a polgármester tájékoztató. Kérdés, 
észrevétel van-e? Nincs. Aki a polgármesteri tájékoztató elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
  
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
51/2018. (IV.23.) 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 

 
 
4. sz.n a p i r e n d: Előterjesztések 
 
4.1.Civil szervezetek pályázatainak elbírálása 
 
Locskai Zoltán polgármester: Az anyagot a bizottságok tárgyalták, felkérem elnökurat 
tájékoztassa a testületet a bizottságok állásfoglalásáról. 
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Kelló Róbert képviselő: Két kérelem érkezett, az egyik a Nyugdíjas klub részéről 140 e 
forintra a Hajdúszoboszlóra történő egészségmegőrző kirándulásra. A bizottságok 
megtárgyalták és elfogadásra javasolják a testületnek a kért 140 e forintos összeggel. A másik 
kérelmet a nagylaki focicsapat nyújtotta be. Több vélemény hangzott el, a csapat nem úgy 
szerepel, ahogyan kellene, morális problémák is vannak. Ők 250 e forintot kértek, a 
bizottságok 140 e forintot javasoltak elfogadásra, valamint nem támogatta a laptop 
beszerzését.    
  
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Két gondolatot szeretnék ehhez hozzátenni. 2017. 
évben én azt láttam, hogy a nyugdíjas klub mindig odatette magát a rendezvényeken, 
kiemelném a falunapot, és az adventi gyertyagyújtásokat. Részemről nem volt olyan kérés, 
amire ne igennel válaszoltak volna. A magam részéről a 140 e forint támogatást el tudom 
fogadni. A foci klub esetében véleménykülönbségek alakultak ki. Jelenleg morális válságban 
vannak, nincs eredmény, győzelem nem volt ebben az évben. A csapat 75%-a nem nagylaki, 
nagyfokú fegyelmezetlenséget látok, és a csapat rossz irányba halad. A támogatás igénylését 
túlzásnak tartom, a laptop beszerzése meg felháborított. Várom a képviselők kérdését, 
észrevételét. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A nyugdíjas klub pályázatával kapcsolatosan a 17. 
pontban az jelölték meg, hogy nincs bankszámlakivonatuk, ezért kérik készpénzben a 
támogatási összeget. Elgondolkoztam azon, hogy magánszemélyt támogatunk, vagy 
bejegyzett szervezetet? Ez azért fontos, mert a pénz mozgását mindkét irányban jól láthatóan 
kell kezelni. Nem nevezhetjük hivatalosan bejegyzett szervezetnek azt, ahol nincs 
bankszámla. Amennyiben a szervezet bejegyzett, akkor bankszámlával is rendelkeznie kell. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A szervezet kérheti a készpénzben történő kifizetést, tavaly 
sem zárkózott el ez elől a testület. Természetesen van bankszámla. 
 
Kelló Róbert képviselő: Akkor miért írta be, hogy nincs. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Azt nem tudom. Nyilván a futball klub is készpénzben kéri a 
támogatást. Az biztos, hogy kérheti készpénzben. Jelenleg annyit tud tenni a testület, hogy 
valótlan állítás miatt formailag elutasítja. A könyveléstechnikai feladatok végzését nem mi 
vagyunk hivatottak kezelni, azt majd a könyvelőjük intézi. Hiánypótlásban nyújtsa be a 
nyilatkozatát arról, hogy van bankszámlája, akkor tudunk a támogatásról szavazni, ha nem 
teszik meg, akkor nem. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: A helyi rendelet szerint a rendelet mellékletében szerepel, 
hogy a kérelemhez milyen dokumentumokat kell csatolni. Így az elszámolás módját is a 
melléklet tartalmazza. Miután a testület jóváhagyja a kérelemben szereplő összeget egy 
támogatási okirat fog készülni. Úgy gondolom, hogy a pénzügyi menete nagyon jól 
lekövethető. A rendeletben nem szerepel az, hogy a támogatási összeget készpénz, vagy 
átutalási formában kell a pályázó rendelkezésére bocsátani. Így a felvetett kérdés elutasítási 
ok nem lehet, de a testületnek jogában áll a pályázót hiánypótlásra fölhívni.     
 
Locskai Zoltán polgármester: A hiánypótlást helyénvalónak találnám. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Jómagam támogatom a 140 e forintot, de a 
cégbírósági bejegyzést, illetve a számlaszám meglétének hiánypótlása mellett.  
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Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Két dolgot szeretnék említeni. A határozatot 
feltételesen is meg lehet alkotni, hogy a pályázati összeg kiutalásának feltétele a 
bankszámlaszámról történő nyilatkozat. Ez esetben nem kell új ülést tartani. Felszámolás alatt 
lévő eljárás esetében az önkormányzat a bankszámlára incassot nyújthat be, ha a pályázó nem 
arra használja fel a kapott összeget, amire igényelte, amit nem tartok valószínűnek. 
Amennyiben nincs bankszámla, ezt nem teheti meg. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Meddig terheli az ellenőrzés felelőssége az önkormányzatot? 
Milyen ellenőrzési jogosultságunk lehet? Meg kell-e nekünk ezt tenni? 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A 17. pont után ott van, a csatolandó okiratok 
listája.      
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: A kért dokumentumokat becsatolták, de nézzük meg az 
ügyiratban. 
 
Kojnok István képviselő: Arra ne alapozzunk, hogy milyen teljesítményt nyújtanak a 
focisták. Arra viszont igen, hogy nem járnak edzésre, mérkőzésekre. A támogatás megítélése 
mellett állok, de a laptop beszerzését nem javasolom. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A laptop beszerzése a nyilvántartást lehet, hogy 
megkönnyíti. Bármennyire nincsenek eredmények, a dokumentálást végre kell hajtani. 
Pályabelépő, utazási költség, egyebek vásárlását számlákkal tudják igazolni. A focistáknál 
van naplófőkönyv, számlaszám, dokumentáció. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Áttekintettük a két pályázatot és azt állapítottuk meg, hogy 
mind a kettő hiányosan került benyújtásra. Az előterjesztés is tartalmazza a csatolandó 
mellékleteket, ami 7 tétel. Azt javasolom a rendeletre való visszahivatkozással, hogy 
hiánypótlásra szólítsuk fel a civil szervezeteket.   
  
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm, szavazzunk. Az elhangzottakat figyelembe véve a 
aki egyetért, a Nagylaki Nyugdíjas Egyesület által jelenleg benyújtott pályázat hiánypótlásra 
történő felszólítással, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
52/2018. (IV.23.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A civil szervezetek támogatására benyújtott pályázat hiánypótlása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Nagylaki Nyugdíjas Egyesület „civil szervezetek feladatainak támogatására” 
benyújtott pályázati anyagát áttekintve hiánypótlásra szólítja fel. 
 
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Civil szervezetek 
támogatásáról szóló 8/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése 
alapján csatolandó dokumentumok:  
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott 
támogatással elszámolt 
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- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a program megvalósításához 
mekkora önerővel rendelkezik, 
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kapott támogatást nem 
használja fel üzleti és gazdasági tevékenységre, 
- a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén a 
közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás, 
- civil szervezet alapdokumentumai (alapító okirat, bejegyző bírósági végzés, 
bankszámlaszerződés) 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a hiányzó dokumentumok becsatolását 
követően a pályázatot terjessze be elbírálásra a képviselő-testület elé. 
  
Határidő: azonnal, értelem szerint 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Nagylaki Nyugdíjas Egyesület, helyben 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 

 
Locskai Zoltán polgármester: Aki egyetért, a Nagylak FC által jelenleg benyújtott pályázat 
hiánypótlásra történő felszólítással, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
53/2018. (IV.23.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A civil szervezetek támogatására benyújtott pályázat hiánypótlása 

 
H a t á r o z a t 

  
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Nagylaki Nyugdíjas Egyesületet - a „civil szervezetek feladatainak 
támogatására” benyújtott pályázati anyagát áttekintve - hiánypótlásra szólítja 
fel. 
 
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Civil szervezetek 
támogatásáról szóló 8/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése 
alapján csatolandó dokumentumok:  
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott 
támogatással elszámolt 
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a program megvalósításához 
mekkora önerővel rendelkezik, 
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kapott támogatást nem 
használja fel üzleti és gazdasági tevékenységre, 
- a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén a 
közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás, 
- civil szervezet alapdokumentumai (alapító okirat, bejegyző bírósági végzés, 
bankszámlaszerződés) 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a hiányzó dokumentumok becsatolását 
követően a pályázatot terjessze be elbírálásra a képviselő-testület elé. 
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Határidő: azonnal, értelem szerint 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Nagylaki Nyugdíjas Egyesület, helyben 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 

 
 
4.2.Megbízási szerződés kötése a Nagylak, Maros utca belterületi út felújítási munkáinak 
műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend megbízási szerződés kötése a Nagylak, 
Maros utca belterületi út felújítási munkáinak műszaki ellenőri tevékenységéről szóló 
előterjesztés. Egy 15 milliós pályázatról van szó, úgy gondolom, szükség van a műszaki 
ellenőr munkájára, azért is, hogy elkerüljük a korábbi években előfordult hibát, mivel ez nem 
történt meg. A műszaki ellenőr mondja ki azt, hogy a munka átvehető, a funkciójának 
betöltésére alkalmas. Kérdés, észrevétel van-e?  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Az előterjesztésből kitűnik, hogy két céget kerestünk 
meg, egyetértek a határozati javaslattal Egyetlen kérésem van, hogy a műszaki ellenőr kellő 
körültekintéssel végezze el a munka elvégzést. 
 
Kelló Róbert képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta és javasolja a testületnek 
elfogadásra. Kérdezem, hogy azzal a paraméterekkel fogja elkészíteni a kivitelező az utat, 
amit elfogadtunk, és ezt fogja ellenőrizni?  
 
Locskai Zoltán polgármester: Igen, szerintem azt fogja ellenőrizni, hogy a pályázatban lévő 
m2 valóban be lett-e építve. 
 
Kojnok István képviselő: A kivitelező részéről van garancia az út minőségére vonatkozólag?  
 
Locskai Zoltán polgármester: A vállalkozói szerződésben benne volt, úgy emlékszem 6 év. 
 
Kojnok István képviselő: Az összefüggést nem látom, mi az értelme a műszaki ellenőr 
tevékenységének, ha a kivitelező 6 év garanciát vállal?    
 
Locskai Zoltán polgármester: A műszaki átadás.  
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Az átadást követően a kivitelező garanciát vállal a 
munkájáért. 
 
Kojnok István képviselő: Gyakorlatilag a műszaki ellenőr veszi át a munkát, nem az 
önkormányzat. Köszönöm, rendben van.   
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm, egyéb kérdés, észrevétel? Nincs. Aki az 
előterjesztés elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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55/2018. (IV.23.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Megbízási szerződés kötése a Nagylak, Maros utca belterületi út felújítási 
munkáinak műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylak, Maros u. 
(hrsz.:51) belterületi út felújítási munkáinak műszaki ellenőrzésére Megbízási 
Szerződést köt 150.000,Ft+0% Áfa műszaki ellenőrzési díj összegben 
Moldován Attila egyéni vállalkozóval (adószám: 66666738-1-24; 
bankszámlaszám: 11773339-01539004; székhely: 5600 Békéscsaba, Trefort u. 
2.) a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
  
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Horváth Éva analitikus könyvelő 
- Moldován Attila 5600 Békéscsaba, Trefort u. 22. fsz.4. 

 
 
Locskai Zoltán polgármester: A 4.3. előterjesztés, ahogy a napirend elfogadásakor jeleztem 
egy rendkívüli ülésen kerül megtárgyalásra.  
 
4.4.Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerejének biztosítása  
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend a közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás önerejének biztosítása szóló előterjesztés. Az audió eszközök beszerzése a tavalyi 
pályázaton elnyert összegből részlegesen megtörtént, amit szeretnénk ebben az évben is a 
pályázati lehetőség révén kiegészíteni és teljessé tenni. 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: 
 
56/2018. (IV.23.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerejének biztosítása 
 

H a t á r o z a t 
 
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 
emberi erőforrások minisztere által meghirdetett, a Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. a pont 
szerint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. 
  



14 
 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot az alábbi 
költségvetéssel nyújtsa be. 
 
A pályázat önereje: 200.000,-Ft. 
 
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat önerejét 
200.000,-Ft, azaz kettőszázezer forint összegben a helyi önkormányzat 2018. 
évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.31.) számú önkormányzati rendeletében, 
az egyéb gép, berendezési kiadások terhére biztosítja. 
 
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 
pályázatban vállalt önerő az önkormányzat számláján rendelkezésre áll. 
 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Horváth Éva analitikus könyvelő 

 
 

4.5.Ingatlan szakértői vélemény kérése a Nagylak, Gyár telep 6/D. (402 hrsz.) 
önkormányzati ingatlan értékesítése 
 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés ingatlan szakértői vélemény kérése a 
Nagylak, Gyár telep 6/D. (402 hrsz.) önkormányzati ingatlan értékesítése céljából. 
Szándékunkban áll ezt az önkormányzati lakást eladni. Jogszabályban meghatározottak 
szerint 500 e forint fölött ez kötelező, ennek eleget is teszünk. Van jelentkező, és ha minden 
sikerül, akkor június vége felé ide is költözhetnek. Kérdés, észrevétel van-e? 
 
Kelló Róbert képviselő: A pénzügyi bizottság az anyagot megtárgyalta, és egyhangúlag 
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Kojnok István képviselő: Adóságtól tehermentes? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Mire gondol képviselő úr? Elmaradt lakbérre? 
 
Kojnok István képviselő: Igen. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Igen van elmaradt lakbér, de az is minket terhel. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A család, aki ide szeretne költözni 8 fős. A két szülő 
és 6 gyermek. Szeretnénk összenyitni a mellette lévő 1 szobás lakással. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Nem titkolt szándék a testület részéről, hogy az 
önkormányzati lakásokat értékesíteni szeretné. Ez az első lépés, amennyiben ez sikerül, 
elképzelhető, hogy az alatta lévő lakás is gazdára talál. Természetesen elherdálni sem 
szeretnénk az ingatlanokat, ezért fontos az értékbecslő szakértelme. Egyéb kérdés, kiegészítés 
van-e? Nincs, aki az előterjesztés elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
57/2018. (IV.23.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Ingatlan szakértői vélemény kérése a Nagylak, Gyár telep 6/D. (402 hrsz.) 
önkormányzati ingatlan értékesítése céljából 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Nagylak, Gyár telep 6/D. 402 hrsz. számú önkormányzati bérlakás értékesítése 
céljából az ingatlanszakértői vélemény elkészítésének feladataival a LIMIT 
Tanácsadó és Vagyonértékelő Kft.-t (6721 Szeged, József A. sgt. 2.) bízza 
meg. 

 
A Kft. a szakértői vélemény díját 25.197,-Ft+ÁFA összegben állapítja meg, 
melynek összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében szereplő dologi 
kiadások terhére biztosítja. 

 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester, jegyző 
Határidő: értelem szerint 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Horváth Éva analitikus könyvelő 

 
 
4.6.Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására megkötött 
Megállapodás módosítása 
 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati 
Hivatal létrehozására és fenntartására megkötött Megállapodás módosítása. A testület  közös 
tárgyalást folytatott a hivatal működtetéséhez szükséges hozzájárulásról. Úgy gondolom jó 
irányban döntöttünk. Kérdés, észrevétel van-e? 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A jelenlegi állomány létszámából 1 fő közös 
megegyezéssel április hónaptól megszüntetésre került. Pályázatot nyújtottunk be a jó 
könyvelő, jó adatszolgáltató címért. Mind a két település valamennyi 2017. évi beszámolója 
feladásra került, ez azt jelenti, hogy lehet a hivatal működésére pénzt nyerni. Amennyiben a 
pályázat sikeres lesz, munkabérre is el lehet számolni. Köszönöm. Egyéb kérdés, 
hozzászólás?  
 
Kelló Róbert képviselő: A pénzügyi bizottság az anyagot megtárgyalta, és egyhangúlag 
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
  
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés, hozzászólás? Aki egyetért a 
módosítással, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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58/2018. (IV.23.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására 
megkötött Megállapodás módosítása     
 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi Közös 
Önkormányzati Hivatal a 121/2014.(XII.05.) határozattal elfogadott, a 
108/20106.(IX.19.) és a 179/2016.(XII.19.) határozatokkal módosított, a közös 
hivatal létrehozására és fenntartására kötött Megállapodás módosítását az 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal és 2018. május 1-től 
 

 
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: Horváth Sándor jelezte, hogy ugyanazon a helyen, ahol korábban is, 
megint beázott. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Feljegyeztem. Tavaly már nézegettük, de lapos tető van, nem 
egyszerű a feljutás. 
 
Kelló Róbert képviselő: A Rózsa sor sarkán Papp Arnold ingatlanánál nagy kátyú van. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Még a héten megcsináljuk. 
 
Kojnok István képviselő: Ugyanez a helyzet a Rózsa sori buszmegállónál. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Meleg aszfalttal meg lehet oldani, kicsit kivágják, 
megtisztítják, és úgy aszfaltozzák.  
 
Kelló Róbert képviselő: A kendergyárnál a fű nagyon nagy. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Előbb utóbb oda is el fogunk jutni, hirtelen fölszaporodott a 
fűnyírás, a lakossági igényeknek sem tudunk eleget tenni, de megoldjuk, csak egy kis türelmet 
kérünk. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Korábbi testületi ülésen jeleztem a Rózsa sori 
ingatlanok előtt lévő zöldterület bejárást. Megbeszéltük, hogy közterület rendjéről szóló 
rendeletet fogunk alkotni, melyben leszabályozzuk a zöldterület rendben tartását. Kérdezem, 
hol tart ez az ügy?     
 
Locskai Zoltán polgármester: Azt gondoltam, hogy a rövid megbeszélést követően 
behozzuk most egy előterjesztés formájában, de ez nem történt meg. Azt javasolom, akár 
most is, jelöljünk meg paramétereket, hogy mit, és hogyan szeretnénk ezt a kérdést 
szabályozni. Ennek ellenére, hogy még nincs szabályozás a falu lakói már neheztelnek a 
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testületre, hogy mit nem akarunk engedni a tulajdonosoknak. Följegyzem a javaslatokat, és 
amennyiben sürgősnek gondolják a képviselők, a rendkívüli ülésre bevisszük, ha nem akkor a 
soron következő testületi ülésre. Mindenképpen javasolom most az állásfoglalást, mert nem 
csak kívülről, hanem már belülről is vannak olyan vélemények, hogy talán nem kellene ezt 
olyan komolyan venni. 
 
Kelló Róbert képviselő: Valamilyen szinten sértő a lakosság részéről, amikor megy az ember 
kerékpárral az utcában és utána szólnak, hogy „ennyi eszetek van, parkolót akartok csinálni a 
házak elé.” Gyakorlatilag 2-3 hónap a rizikós, amikor az időjárás miatt sár keletkezik.  
  
Trembeczky Károly alpolgármester: Úgy tudom elképzelni azokat a bejáratokat, amelyek 
problémát jelentettek, a kapu oszloptól jobbra és balra 1-1 m-t, vagy amennyit akarunk, 
valamint az úttesttől befele 60-80 cm-re beljebb parkoljanak az ingatlan tulajdonosok. Így 
elkerülhető a zöldterületek rongálása. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Van egy közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet, 
abban már felülvizsgáltuk, hova lehetne beilleszteni a szabályozást. 
 
Kelló Róbert képviselő: Szerintem a keskeny terület alkalmatlan a merőleges parkolásra. 
Gondolok itt nem csak a Rózsa sorra, hanem a Pacsirta utcára is.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Ezért mondtam a kapu szélesség távolságában történő 
parkolást.   
 
Locskai Zoltán polgármester: Azt kérném a testületi tagoktól, olyan álláspontot alakítsunk 
ki, amellyel legtöbbünk egyetért. Nagyon fontos az, hogy jó lenne egy konszenzus, és jó lenne 
egy olyat kialakítani, amit betartunk. Bizonyos szempontból ez is aggályos, mert ha a Rózsa 
soron merőleges parkolást írunk elő, mi történjék a Maros utcában? Ott senki nem tud 
merőlegesen parkolni.    
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A település irányítása a mi kezünkben van. Az 
ellenvélemények a többségnek az akaratával szemben. Amennyiben zöld települést szeretnénk 
kialakítani, akkor igenis az ezzel ellentétben állóknak kell alkalmazkodni a többség 
akaratához. 
  
Kojnok István képviselő: Jómagam nem a büntetést szorgalmazom, inkább az emberek 
szépérzékét hiányolom. Erre kellene hatni. A lakosság körében nem tisztázott, hogy a járda és 
az úttest közötti terület kié?   
 
Locskai Zoltán polgármester: Közterület.  
 
Kojnok István képviselő: Kötelezhető a lakó annak rendben tartására? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Mire gondol a képviselő úr, a zöldterületre? Igen köteles 
rendben tartani. 
 
Kojnok István képviselő: Az a javaslatom, szólítsuk fel a lakosokat, adjuk tudtukra, hogy mi 
a követelmény a közterületen és a gépjárművek tárolására vonatkozóan. Korábban olyan 
büszke voltam a Rózsa sor rendezettségére. Most ez sajnos nem mondható el. Az is probléma, 
hogy 2-3 gépkocsi is kinn áll a közterületen. Ez nem engedhető meg. 
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Locskai Zoltán polgármester: Konkrétan le kell írni a paramétereket. A Rózsa soron nincs 
mihez igazodniuk az ingatlantulajdonosoknak. Azt viszont elképzelhetőnek tartom, hogy 
nagykapu bejáróval szemben, x-y szélesség. Ezen parkol a gépjármű. 
 
Kojnok István képviselő: Ezzel egyetértek. De ahol 2-3 gépjármű van, az hol parkoljon? 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Folyamatosan közterületen nem parkolhat. Ki ellenőrzi?      
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Javasolom a nagykapuval szemben merőlegesen 1,5-
1,5 m szélességben használhatja a zöldterületet is parkolás céljából.  
 
Locskai Zoltán polgármester: A Rózsa soron alpolgármester úr javaslata kivitelezhető, ezt 
följegyeztem. 
 
Kojnok István képviselő: Azt is tudatni kell a lakossággal, hogy senkinek nincs joga a 
közterületet úgy átalakítani, ami az utca arculatát rontja. Például, hogy éveken keresztül ki 
van ásva egy tükör, nincs befejezve, ez nem megengedhető. Már korábban is említettem.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Mi legyen a Petőfi utcával, mert itt is jelentős számú autó 
parkol? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Zöldterület kialakítása mellett vagyok, ami a testület 
kezében van. A környezetvédelem nagyon fontos az emberek életében. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Március óta napirenden van ez a téma, akkor kértem 
haladékot a választás lebonyolítására tekintettel. Bár már fölülvizsgáltuk a rendeletet, hova 
lehetne beilleszteni az erre vonatkozó szabályozást, de a konkrét elvárások nem 
fogalmazódtak meg. Úgy gondolom, hogy itt már erre vonatkozólag elhangzottak javaslatok. 
A májusi testületi ülésre, amennyiben még egyeztetünk az itt elhangzottakra tekintettel, 
beterjesztésre kerülhet a módosítás.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Ezt megelőzően a hírlevélben körvonalaznám, hogy készülni 
fog erre vonatkozóan egy rendelet, a tartalmi feltöltése még pontosításra szorul. Le fogom írni 
az elképzeléseket a gépjárművek parkolásáról, a közterületről, tájékoztató jelleggel. Erre egy-
két hét után hallani fogjuk a lakosság véleményét. Hangsúlyozom, hogy az a minimális 
elvárás részemről, hogy ezt minden képviselő támogassa. Mindnyájan érezzük, hogy el kell 
mozdulni a kérdésben. Abban van különbség, hogy ki hogyan gondolja ennek a 
megvalósítását.   
 
Locskai Zoltán polgármester: Összefoglalva a következőt javasolom: hírlevélben jelenjen 
meg a kérés, hogy mit szeretnénk. Ezt követően megalkotjuk a szabályozást, kiküldjük a 
lakosságnak, és a helyzeteket egyedileg kezeljük, amennyiben nem érti meg kényszerítjük.  
 
Kelló Róbert képviselő: Olvastam, hogy a temetői díjakat eltörölték. Igaz ez? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Nem így van. Lázár János miniszter úr nyilatkozott arról, 
hogy eltörlik a sírhelydíjakat.   
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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 
           
 
 
 Kojnok István Kelló Róbert 
                  jkv. hitelesítő  jkv. hitelesítő  


