Iktató szám: NAG/332-9/2018.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. ÁPRILIS 29-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
NAPIREND
1. Pályázat benyújtása a 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására (községi belterületi utak felújítása tárgyában)
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
2. Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.-vel kötendő együttműködési
megállapodás a 4451 j. út M43 Csanádpalotai Csomóponttól a Nagylak elkerülőig
közművek kiváltása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
3. DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
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HATÁROZAT
61/2018.(IV.23.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

62/2018.(IV.23.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadása
Pályázat benyújtása a 2018. évi
Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására (községi
belterületi utak felújítása tárgyában)

63/2018.(IV.23.) képviselő-testületi határozat

Alföldvíz
Regionális
Víziközműszolgáltató
Zrt.-vel
kötendő
együttműködési megállapodás a 4451 j.
út M43 Csanádpalotai Csomóponttól a
Nagylak elkerülőig közművek kiváltása

64/2018.(IV.23.) képviselő-testületi határozat

65/2018.(IV.23.) képviselő-testületi határozat

DAREH Önkormányzati Társulással
kapcsolatos döntés
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 29-én 13.00
órai kezdettel Dózsa György Művelődési Ház (6933 Nagylak, Nyárfa sor 9.) kiállítótermében
megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Locskai Zoltán polgármester
Kelló Róbert
Kojnok István képviselők.
Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Tóth Józsefné szociális ügyintéző,
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Tóth Józsefné szociális
ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Locskai Zoltán polgármester: Köszöntöm a rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülésen
megjelent képviselőket, Izsákné Hetényi Valéria jegyző asszonyt, képviselőtársaimat és a
hivatal munkatársát. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 3 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 3 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
61/2018. (IV.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 29-én
tartott rendkívüli, 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
1. Pályázat benyújtása a 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására (községi belterületi utak felújítása tárgyában)
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
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2. Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.-vel kötendő együttműködési
megállapodás a 4451 j. út M43 Csanádpalotai Csomóponttól a Nagylak
elkerülőig közművek kiváltása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
3. DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
Locskai Zoltán polgármester: A mai rendkívüli testületi ülés összehívására a pályázat
határidejére tekintettel volt szükség, aminek benyújtása május 2. napja szerda. A hosszú
hétvége miatt azon a napon kezdjük a heti munkát. A pályázat a Petőfi utca és az Orgona utca
felújításáról szól. 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 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
62/2018. (IV.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 29.-i
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Pályázat benyújtása a 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására (községi belterületi utak felújítása tárgyában)
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
2.Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.-vel kötendő együttműködési
megállapodás a 4451 j. út M43 Csanádpalotai Csomóponttól a Nagylak
elkerülőig közművek kiváltása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
3. DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
1.sz. n a p i r e n d: Pályázat benyújtása a 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására (községi belterületi utak felújítása tárgyában)
Locskai Zoltán polgármester: Az anyag kiadásra került, 3 árajánlatot kértünk. Az
önkormányzatokat vád éri abban a tekintetben, hogy az útfelújítások esetében miért nem
azokat a vállalkozókat keressük meg, akik ismertek. Gondolok itt a Duna Aszfalt, Délút,
Hódút stb. kivitelezőkre, mert azok megbízhatók. Ezek a kivitelezők nem vállalnak 4-500 mes útszakasz felújításokat. Az ajánlattevők között szerepel az Orosz Útépítő Kft., akik az
elmúlt hetekben végeztek munkát a településen. A Gregbrate-Ép. 99 Kft. budapesti cég és a
Feer-Road Invest 95 Kft. szintén budapesti cég. Az Orosz Útépítő Kft. munkájával
kapcsolatban jegyzem meg a műszaki ellenőr szerepét, ami megerősítette bennem azt, hogy az
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ilyen munkáknál fontos, hogy legyen egy szakember, aki a munkát átveszi. A műszaki ellenőr
megállapította, hogy az út szélessége a 43-as főúttól az iskoláig 3,3 m helyett 3,1 m. Ezt
tudomásul vette a kivitelező. Így 142 m2 hiány keletkezett. Az iskolától a 4451 j. útig viszont
4 m a szélessége és a tömörítése 5 cm helyett legalább 8 cm lett. Összességében a tényállás a
következő. Az út minősége kiváló, függetlenül attól, hogy kevesebb a m2. Javaslatomra a
kivitelező elkészítette az iskola bejárójától a vízmű telep kapujáig az utat. Kérdés, észrevétel
van-e?
Kojnok István képviselő: Fontosnak tartom a műszaki ellenőr tevékenységét és véleményét,
amivel egyetértek.
Kelló Róbert képviselő: Amikor a Petőfi utca felújítását megkezdi a beruházó, még a
munkálatok folyamán győződjünk meg az árajánlatban adott paraméterek betartásáról.
Kojnok István képviselő: Ezt mi nem tudjuk megtenni. A gép, ami teríti a megfelelő
paraméterek szerint van beállítva.
Locskai Zoltán polgármester: Nem vagyunk szakemberek, nem nekünk kell ezt eldönteni.
Kelló Róbert képviselő: Úgy emlékszem, hogy a szerződésben 6 cm volt az út vastagsága.
Locskai Zoltán polgármester: Nem jól emlékszik képviselő úr, csak 5 cm.
Kelló Róbert képviselő: Szeretném jelezni, hogy a Rózsa sor T- szakaszán a vízelvezető
árkoknak nincs jelentősége, fel kellene tölteni. Lehet-e erről szó?
Locskai Zoltán polgármester: Nagyon jó meglátás, sőt én a Pacsirta utcán lévő árkokat is
fölül vizsgálnám, szükségesek-e, mert abban az árokrendszerben az elmúlt 5 évben nem volt
víz. Borzasztó körülményes a fűnyírás. De természetesen ebben az ügyben is a szakember
véleményére vagyok kíváncsi. Visszatérve az útfelújításhoz az Orosz Útépítő Kft-t javasolom
a Petőfi és Orgona utca felújításának kivitelezésével megbízni.
Kojnok István képviselő: Egyetértek.
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk. Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
63/2018. (IV.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása a 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására (községi belterületi utak felújítása tárgyában)
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
benyújtja pályázatát a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezete 3.
melléklet II. 2. a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására, a pályázati kiírás 1 c) alcéljára.
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Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben az alábbi költségvetéssel
nyújtsa be:
A fejlesztés összes költsége:
A támogatás mértéke 75 %: 11.228.369,- Ft
A pályázat önereje 25 %: 3.742.790,- Ft
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat önerejét
3.742.790,- Ft, azaz Hárommillió-hétszáznegyvenkettőezer-hétszázkilencven
Ft-ot a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.31.)
számú önkormányzati rendeletében, a fejlesztési költségvetés terhére biztosítja.
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a
pályázatban vállalt önerő az önkormányzat számláin rendelkezésre áll.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen
-

Határozatról értesítést kap:
Magyar Államkincstár Csm-i Igazgatósága, Szeged
Locskai Zoltán polgármester
Izsákné Hetényi Valéria jegyző
Horváth Éva analitikus könyvelő

2.sz. n a p i r e n d: Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.-vel kötendő
együttműködési megállapodás a 4451 j. út M43 Csanádpalotai Csomóponttól a Nagylak
elkerülőig közművek kiváltása
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés az Alföldvíz Regionális
Víziközmű-szolgáltató Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodás a 4451 j. út M43
Csanádpalotai Csomóponttól a Nagylak
elkerülőig a közművek kiváltásáról szóló
előterjesztés. A munkák elkezdődtek a csanádpalotai körforgalomtól kezdődően a vasúti
átjáróig. Ezt követően lesznek olyan szakaszok, amelyek közműveket érintenek. Jelen esetben
a tulajdonunkban lévő közmű, melyet az Alföldvíz működtet. A munka érinti a
tulajdonunkban lévő hálózatot. Szakmailag nem tudok hozzászólni, de szakemberek
készítették el az együttműködési hozzájárulást.
Locskai Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk. Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
64/2018. (IV. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt-vel kötendő együttműködési
megállapodás a 4451 j. út M43 Csanádpalotai Csomóponttól a Nagylak elkerülőig
közművek kiváltása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és tudomásul
vette a NIF Zrt., mint Építtető, másrészről Nagylak Község Önkormányzata,
mint közműtulajdonos, valamint az Alföldvíz Regionális Víziközműszolgáltató Zrt., mint víziközmű-szolgáltató részéről kötendő együttműködési
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megállapodást. A „4451 j. út megerősítése és szélesítése az M43 autópálya
Csanádpalotai csomóponttól a Nagylak elkerülőig, és a Nagylak keleti
útszakasz teljes körű tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése munkáinak
elvégzése” beruházás kivitelezési munkáinak kapcsán érintett ivóvíz vezeték
közművek kiváltása tárgyában, melyet az építtető saját hatáskörben végez el.
Határidő: azonnal
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
3. sz.n a p i r e n d: DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend DAREH Önkormányzati Társulással
kapcsolatos döntés meghozataláról szóló előterjesztés. A DAREH közszolgáltatási szerződést
kötött az FBH-NP Nonprofit Kft.-vel. A lakosság az átszervezésről nem vesz észre semmit,
szemétszállítási díjak sem változnak.
Kojnok István képviselő: Az lenne a kérésem, hogy legalább egy szelektív konténer legyen a
településen, amelybe az üveg hulladékot tudjuk elhelyezni.
Locskai Zoltán polgármester: Ebben nem tudok segíteni, a kommunális hulladékba kell
gyűjteni. 1-2 évvel ezelőtt arról volt szó, hogy az üveg gyűjtése is a szelektív
gyűjtőedényzetbe kerül. A DAREH viszont beszerzett egy gépsort, aminek csak 30%-át képes
leválogatni az üvegnek. Ennek következménye lett, hogy a kommunális hulladékgyűjtőbe kell
elhelyezni, és a futószalagról, kézzel válogatják ki.
Kojnok István képviselő: A probléma jelzését mindenképpen magasabb fórum tudomására
kell hozni, mert ellentmondás van a szelektív gyűjtés és a megvalósítás között. Ugyanis az
üveg újra hasznosítható.
Locskai Zoltán polgármester: A felvetett probléma nem jelenti azt, hogy a rendszer ezt nem
kezeli külön. Van-e még kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki
egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
65/2018. (IV. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Délkelet- Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás és Nagylak Község Önkormányzat között
érvényben levő az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása
tárgyú feladat-ellátási szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés
módosítás aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Locskai Zoltán polgármester: A rendkívüli, nyílt ülésre tervezett napirendeket
megtárgyaltuk, megköszönöm a megjelenést, az ülést bezárom. 14.15 órakor
k.m.f.
Locskai Zoltán
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző

Kojnok István
jkv. hitelesítő

Kelló Róbert
jkv. hitelesítő
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