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Iktató szám: NAG/332-10/2018. 

 
NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2018. 

MÁJUS 16-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 
 
 

N A P I R E N D 
 

 
1. Közművelődési rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
2. A 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

benyújtott pályázat módosítása (községi belterületi utak felújítása tárgyában)  
       Előadó: Locskai Zoltán polgármester 

 
 
 
 
 
 

RENDELET 
 
 
 
6/2018.(V.17.) önkormányzati rendelet 

 
a helyi közművelődési feladatok 
ellátásáról 
 

 
 
 
 
 
 

HATÁROZAT 
 

 
66/2018.(IV.23.) képviselő-testületi határozat 

 
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 

 
67/2018.(IV.23.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Napirend elfogadása 
 

 
 
68/2018.(IV.23.) képviselő-testületi határozat 
 

 
A 2018. évi Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására benyújtott pályázat 
módosítása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 16-án 14.00 
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében 
megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  

Locskai Zoltán polgármester 
Trembeczky Károly alpolgármester 
Kelló Róbert 
Kojnok István képviselők. 

 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Varga István képviselő 

 
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 soros, nyílt képviselő-testületi ülésen megjelent 
képviselőket, Izsákné Hetényi Valéria jegyző asszonyt, a hivatal munkatársát.  Megállapítom, 
hogy az 5 fő képviselő közül 4 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: 
 
66/2018. (V.16.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 16-án 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.  
  

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

1. Közművelődési rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
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2. A 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására benyújtott pályázat módosítása (községi belterületi utak felújítása 
tárgyában)  
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 

 
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: 
 
67/2018. (V.16.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 16.-i 
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

 
1. Közművelődési rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
2. A 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására benyújtott pályázat módosítása (községi belterületi utak felújítása 
tárgyában)  
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

 
1.sz. n a p i r e n d: Közművelődési rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet 
megalkotása 
 
Locskai Zoltán polgármester: Kiadásra került a közművelődési rendelet hatályon kívül 
helyezése, új rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés. Azért szükséges ennek a 
megalkotása, mert közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot nyújtottunk be, melynek 
feltétele volt a közművelődési rendelet csatolása. A pályázat befogadásakor derült fény arra, 
hogy a meglévő már nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, módosítás miatt a 
meglévő rendeletet felül kell vizsgálni. A hiánypótlásra a MÁK 2018. május 25. napi postára 
adást írt elő. A rendkívüli testületi ülés összehívására a rövid határidő miatt volt szükség.    Az 
anyaggal kapcsolatban a Román nemzetiségi Önkormányzat egyetértési nyilatkozatát 
megküldte, az új rendelet megalkotásának nincs akadálya. Egy dologra szeretném felhívni a 
figyelmet, ami az előző rendelet nem tartalmazott, a nyitva tartási idő. Erre azért van szükség, 
mert a fő közösségi tér a művelődési ház, és amennyiben ahhoz nem tartozik nyitva tartási 
idő, arra nem lehet pályázatot benyújtani. Kérem a képviselőket, az észrevételeket, kérdéseket 
tegyék meg. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A könyvtár és a művelődési ház helyszín 
szempontjából nem különül el.  
 
Locskai Zoltán polgármester: De igen, a 9. oldalon látható a nyitva tartás.  
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Trembeczky Károly alpolgármester: Az igen, de a helyszín nincs föltüntetve.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Ezt tudjuk pótolni. Egyéb kérdés, észrevétel? 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: A melléklet 7. oldalán az 1. pontban a művelődési ház 
helyszíne föl van tüntetve, javasolom itt föltüntetni a nyilvános könyvtárat a helyszínnel 
együtt. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Mennyire életszerű a könyvtár nyitvatartási ideje 
látogatottság szempontjából, mert beleesik az ebédidő?  
 
Locskai Zoltán polgármester: Tájékoztatásul mondom, hogy a könyvtári teendőket ellátó 
munkavállaló munkaideje 3 tevékenységi területből áll össze. Az óvodások kísérete reggel és 
délután, az idősgondozás feladatainak ellátásával kapcsolatos jelentés, a házi gondozónő 
szabadsága alatt ebédhordás, gondozási feladatok, illetve a könyvtárosi teendők.   
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Ott tartózkodik ő ténylegesen a feltüntetett nyitva 
tartási időben? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Igen, mert a törvény szerint heti 12 órát kell a könyvtárnak 
nyitva lennie, hogy milyen napszakban, az nincs meghatározva. 2017. évben volt délutáni 
nyitva tartás is. Elmondása szerint csak a pénteki nap könyvtár látogatási nap. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Mindenki úgy rendezze az idejét, hogy el tudjon menni a 
könyvtárba. A hivataloknak is van nyitva tartása, az orvosnak is van rendelési ideje. Hiába 
szeretnénk máskor megjelenni, alkalmazkodni kell az időponthoz. 
 
Kelló Róbert képviselő: A probléma csak az, hogy a diákok 16.00 óra után érkeznek haza az 
iskolából. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Mindenképpen meg kell tölteni a művelődési házat 
tartalommal. A gyerekeket motiválni kell érdekes feladatokra, amelyeket kövessen 
jutalmazás, elismerés. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Meg kell határozni a célokat, elvárásokat a tartalmi 
munkával kapcsolatosan. A következő testületi ülésre javasolom az elképzelések 
összegyűjtését. Azt viszont tudni kell, hogy művelődésszervező végzettséget követel, 
valamint a bérvonzat is fontos szempont. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Én nyitott vagyok arra, hogy 4-5 alkalommal tehetségkutató 
versenyt szervezzünk a különböző korosztálynak.  Amennyiben nincs több, észrevétel kérem, 
szavazzunk. Aki egyetért a rendelettervezet elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 6/2018.(V.17.) önkormányzati rendelete  

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
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2. sz.n a p i r e n d: A 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására benyújtott pályázat módosítása 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend a 2018. évi Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat módosításáról szóló 
előterjesztés. A korábbi pályázat benyújtásának módosításáról van szó, csak a Petőfi utca 
felújítására vonatkozna a pályázat. Kérdés, észrevétel, javaslat, ötlet van-e? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A vegyszeres permetezés, gyomirtás 2 m 
szélességben, valamint a nemesített padka kiépítése, ezt nem javasolnám, csak a vegyszeres 
permetezést. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Ez most nem tartozik a tárgyhoz, mert az előterjesztés 
lényege arról szól, hogy a két utca felújítása helyett csak 1 utca, a Petőfi kerül felújításra. A 
szakmai kérdésekről szóló részt az előző ülésen megtárgyaltuk. Egyéb kérdés, észrevétel van-
e?  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Nemesített padka nincs, ez nem megfelelő 
szegélymegoldás. 
 
Kojnok István képviselő: A Maros utcában felújított aszfalt szegélyezése, minden szakmai 
kivitelezésnek ellent mond. A gépjárművek felhordják az útra a nagy köveket, rendkívül rossz 
megoldás, nem beszélve arról, hogy a fűnyírást lehetetlenné teszi. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A szakember részéről az egyik verzió az volt, hogy apró 
kavicsot ne szórjanak, mert repülnek, balesetveszélyes. A másik viszont az, hogy mid a két 
oldalról meg kell támasztani az útfelületet, mert letörik.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A megtámasztás nem azt jelenti, hogy egy vékony 
paplanréteget fektetnek le. Támasztóereje annak van, amikor egy árokból kiemelkedik egy 
támaszték, és addig terítik az utat.  
 
Locskai Zoltán polgármester: A magam részéről tetszik az az út.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Szeretném javasolni, hogy a szegő szélesség az 0,5 m 
fix legyen. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Elfogadtunk egy árajánlatot, ami ezt tartalmazta. Köszönöm, 
szavazzunk. Aki egyetért, hogy a Petőfi u. felújítása önmagában történjen meg, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
68/2018. (V.16.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Pályázat benyújtása a 2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására (községi belterületi utak felújítása) a 65/2018 (IV.29.) számú 
határozat módosítása tárgyában 
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H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. április 29-én 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. A pályázati kiírásnak megfelelően megalkotta a 60/2018. (IV.29.) 
számú határozatot, melyet az alábbiak szerint módosít: 
A fejlesztés összes költsége: 
A támogatás mértéke 75 %: 5.927.500,- Ft 
A pályázat önereje 25 %: 1.975.833,- Ft 
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat önerejét 
1.975.833,- Ft, azaz Egymillió-kilencszázhetvenötezer-
nyolcszázharminchárom 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 Csongrád megyei Igazgatósága, Szeged 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Horváth Éva analitikus könyvelő 

 
 

Locskai Zoltán polgármester: A rendkívüli, nyílt ülésre tervezett napirendeket 
megtárgyaltuk, köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom. 14.50 órakor 
  

k.m.f. 
 
 

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


