Iktató szám: NAG/332-11/2018.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. MÁJUS 28-ÁN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
NAPIREND
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
2. 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
3. Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
4. Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
Meghívott: Fehér Attila falugazdász
5. Előterjesztések
5.1.
A 2017. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés
5.2.
Beszámoló a vagyoni helyzet alakulásáról
5.3.
Kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről rendelet megalkotása
5.4.
Az önkormányzati támogatásról szóló rendelet megalkotása
5.5.
Köztisztviselőket megillető szociális juttatásokról és támogatásokról szóló
rendelet megalkotása
5.6.
Pályázat benyújtása a „Virágos Vasútállomásokat!” címmel meghirdetett
2018. évi zártkörű pályázati programhoz
6. Egyebek
7. Zárt ülés
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RENDELET
az
önkormányzat
2017.
évi
költségvetésének végrehajtásáról
a
kiadások
készpénzben
történő
teljesítésének eseteiről
a köztisztviselőket megillető szociális
juttatásokról és támogatásokról

7/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet
8/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet
9/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet

HATÁROZAT
69/2018.(V.28.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

70/2018.(V.28.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadása

71/2018.(V.28.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a közrend és a közbiztonság
helyzetéről – Makó Rendőrkapitányság

72/2018.(V.28.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a közrend és a közbiztonság
helyzetéről – Nagylak HRK

73/2018.(V.28.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató
tevékenységéről

74/2018.(V.28.) képviselő-testületi határozat

Polgármesteri tájékoztató

75/2018.(V.28.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a 2017. évi költségvetés
végrehajtásáról

76/2018.(V.28.) képviselő-testületi határozat

A 2017. évi Éves Ellenőrzési Jelentés,
Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés

77/2018.(V.28.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a vagyoni helyzet alakulásáról

78/2018.(V.28.) képviselő-testületi határozat

Pályázat benyújtása a „Virágos
Vasútállomásokat!” címmel
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a

falugazdász

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 28-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, Dr. Piros Attila r. dandártábornok, Csongrád Megyei
rendőrkapitányság, Palicz András r. ezredes, kapitányságvezető Makó, Barkó József r.
százados, őrsparancsnok, Apátfalva, Bodor Attila r. alezredes, kirendeltség-vezető Nagylak,
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető, Tóth Józsefné szociális ügyintéző,
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Palicz András r. ezredes,
kapitányságvezető Makó, Barkó József r. százados, őrsparancsnok, Apátfalva, Bodor Attila r.
alezredes, kirendeltség-vezető Nagylak, 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, 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 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
69/2018. (V. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 28-án tartott
soros, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Kojnok István és Kelló Róbert
képviselőket megválasztotta.
Felelős: Locskai Zoltán alpolgármester
Határidő: azonnal

3

Locskai Zoltán polgármester: A mai ülés anyagának tárgyalását a meghívóban kiküldöttek
szerint módosítani javasolom. Az 5.4. önkormányzati támogatásról szóló rendelet
megalkotásának levételét és a júniusi ülésen való tárgyalását javasolom. Egyéb javaslatom
nincs.
Napirendi javaslat
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
2. 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
3. Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
4. Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
Meghívott: Fehér Attila falugazdász
5. Előterjesztések
5.1.
A 2017. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés
5.2.
Beszámoló a vagyoni helyzet alakulásáról
5.3.
Kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről rendelet megalkotása
5.4.
Köztisztviselőket megillető szociális juttatásokról és támogatásokról szóló
rendelet megalkotása
5.5.
Pályázat benyújtása a „Virágos Vasútállomásokat!” címmel meghirdetett
2018. évi zártkörű pályázati programhoz
6. Egyebek
7. 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 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
70/2018. (V. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 28.-i soros,
nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
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1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
2. 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
3. Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
4. Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
Meghívott: Fehér Attila falugazdász
5. Előterjesztések
5.1. A 2017. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési
Jelentés
5.2. Beszámoló a vagyoni helyzet alakulásáról
5.3.Kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről rendelet megalkotása
5.4. Köztisztviselőket megillető szociális juttatásokról és támogatásokról szóló
rendelet megalkotása
5.5.Pályázat benyújtása a „Virágos Vasútállomásokat!” címmel meghirdetett
2018. évi zártkörű pályázati programhoz
6. Egyebek
7. Zárt ülés
Locskai Zoltán polgármester: A napirend szerint a polgármesteri tájékoztató következne, de
ha vendégeink vannak, őket szoktuk elsőként meghallgatni. Így a polgármesteri tájékoztató
meghívott vendégeink tájékoztatója után következik majd.
2.sz. n a p i r e n d: Beszámoló a közrend és a közbiztonság helyzetéről
Palicz András r. ezredes, kapitányságvezető: Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Asszony,
Tisztelt Képviselő-testület! Az írásbeli anyag hűen tükrözi azt a rendvédelmi munkát, amit
végzünk, hiszen jelentősen csökkent a bűnügyek száma. A közlekedési helyzet kézbentartása
mindig problémát okozott a településen. A probléma az, hogy sokakat itt terel le a GPS Mivel
a 7,5 t tiltó tábla ki van téve, kollegáim ezt most rendszeresen ellenőrzik. Kiemelten kezelik
most a külföldi állampolgárok által elkövetett jogsértést. Sajnos a legtöbb baleset okozói. Ezt
igyekszünk a traffipax és a rendőri jelenléttel ellenőrizni a településen. Egy kis kitekintés,
hiszen 15 települést véd a makói kapitányság. 2010-ben 2230 volt a bűncselekmények száma
a 15 településen, ez 2017-ben 826-ra csökkent. A betöréses lopás pl. 101-ről 51-re csökkent.
Az adatok eléréséhez segítségre is szükség volt, pl. polgárőrök szolgálata, térfigyelő kamerák
száma, valamint a közmunkának is szerepe van a kisebb bűncselekmények csökkenésében.
Nem sok pénzt kapnak, de a bolti lopások száma a fizetésüknek köszönhetően jelentős
mértékben csökkent. Tavaly 5 halálos kimenetelű baleset történt, ez több mint az előző évben.
Az ittas vezetők száma általában 10% alatt szokott lenni, amit szeretnénk megtartani, ezért
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sokat ellenőrzünk. Főkapitány úr elrendelte, hogy fokozottabb közterületi jelenlétet kell
biztosítani. 5 párosunk állandóan kint van közterületen, illetve egy közlekedési páros is.
Együttműködés az önkormányzatokkal jó. Köszönöm.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Felkérem alezredes urat, amennyiben van
kiegészíteni valója az írásos anyaggal kapcsolatba tegye meg.
Bodor Attila r. alezredes kirendeltség-vezető: Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt
Polgármester Úr! 2017. évben kimagasló volt a migráció száma. Jelentős létszámú illegális
bejövetel történt. Ez tavaly nyárvégével visszaesést mutatott. Ez tapasztalható ebben az évben
is. Tapasztalható, hogy rengeteg forgalom terheli a települést. Az elkerülő munkái is
megkezdődtek, melynek elkészülte jelentősen csökkenteni fogja a településen átmenő
forgalmat. Köszönöm, ha kérdés merül föl, válaszolok.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Felkérem százados urat, amennyiben van
kiegészíteni valója az írásos anyaggal kapcsolatba tegye meg.
Barkó József r. százados, őrsparancsnok: Üdvözlök mindenkit! A tavalyi évben
forgalomváltozás történt itt a Petőfi utcában. A forgalomváltozás nem hozta meg a
hozzáfűzött reményeket. Köszönöm.
Locskai Zoltán polgármester: A beszámolóból kitűnik, hogy május 1. – november 30.-ig
honvédségi csónakok járőröznek a Maroson. Területileg mettől-meddig? ApátfalvátólNagylakig? Éjjel is járőröznek-e? És az év későbbi részében is folytatódik-e? A Petőfi
utcában azt tapasztalom, hogy jelen van a rendőrség, és a szabálytalankodók száma is
csökken. Köszönöm. Traffipaxot a 4451 j. úton nem látok. Úgy tudom, hogy különböző
pontokat jelölnek ki, hogy hol kell mérni. Talán Nagylakra nem is jön a traffipax, csak ki van
jelölve a hely? Kérem ebben a segítséget. Személyesen szeretném megköszönni kapitány
úrnak azt a fajta hozzáállását, hogy két hete vasárnapi napon kezelték azt a kérdést, amiről
százados úr is beszélt. A migráns helyzettel mi a tapasztalat? Jön a jó idő, fokozódik-e az
országba történő bejövetelük?
Palicz András r. ezredes, kapitányságvezető: Az újfajta traffipax működtetéséhez GPS
jeleket kell kijelölnünk, csak onnan tudnak följelentkezni. A baleseti gócokat kell megjelölni
elsődlegesen. Nagylak is rendelkezik GPS jellel, így jelen tudunk lenni.
Bodor Attila r. alezredes kirendeltség-vezető: A honvédségi csónak május elejétől
ismételten működik. 0-24 órában Apátfalváig, valamint még följebb Makó irányába. A
migráns helyzet jelenleg országos szinten alacsony. Inkább Baranya megye, a Duna mellett.
Locskai Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel van-e?
Trembeczky Károly alpolgármester: Országos szintű probléma a személyautókat szállító
trélerek egy adott súlykorláttal vannak megjelölve. A balesetek száma jól kimutatható. A
vontatmány súlya messzemenően meghaladja a megengedettet. A pótkocsi rengeteg
balesetnek az előidézője. Gyakorta tapasztalom azt, hogy kis mikrobuszokban a megengedett
létszámnál jóval többen tartózkodnak. A határvonal közelében lévő kátyúra már többször
felhívtam a figyelmet, de a mai napig nem történt semmi intézkedés. A helyi viszonyokra
tekintettel már többször felhívtam a figyelmet a vasfelvásárlásra. A bűnözésnek egy olyan
hálózata alakult ki, hogy Apátfalváról, Magyarcsanádról, Csanádpalotáról az elhagyott
lakóházakban fellelhető hulladékokat fölvásárolja, elkeveri a többivel. Amire nem volt
szükség, égetéssel semmisíti meg. A szervezettségre hívom föl a figyelmet. Sajnos van egy
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lakosunk, aki hajnal 4-6 óra között garázdálkodik a Petőfi utca kereszteződésében, fölborítva
a szemetes kukákat. Olyan fiatal embertársunkra is fölhívtam már többször a figyelmet, aki a
motorkerékpárjával 100 km fölött hajt a településen. A rendszámtáblája úgy van fölszerelve,
hogy ne legyen olvasható. Ugyanakkor rendszeresen az ingatlana előtt parkol akadályozva a
gyalogos közlekedést, a mozgás korlátozottak, valamint a kisgyermekekkel történő haladást.
Jelezni szeretném azt, hogy a határrendészet foglalkoztat egy közmunkást, aki megérkezik a
6.20 busszal, 7.40-kor megjelenik a benzinkúton, megveszi a tippmix-et, ezzel elidőzik egy
kicsit, majd 11.00 órakor, vagy 13.00 órakor elmegy a busszal. Valamilyen munkarend
elvárható lenne ettől az embertől, kérem, ebben történjék változás.
Kojnok István képviselő: Több embertársam sérelmezi azt a magas büntetést, amit a
rendőrség kiszab. Példaként említeném, hogy egy kerékpáros a 43-as főúton haladt, és 100 e
forintra büntették volna, amennyiben nem hajt le. Sérelmezte az illető a két járőr udvariatlan,
kifogásolható beszédét is. Én a rendőrség munkáját másképp ítélem meg, velem szemben
tisztelettudóan, udvariasan végezték a közúti ellenőrzést. Úgy gondolom, hogy nem a magas
büntetés csökkenti a szabálytalanságokat, hanem a szemléletváltás. Ahhoz azonban szükség
lenne ismeretterjesztő előadásokra, a közlekedési szabályok felelevenítését szemléltető
előadásokra. Köszönöm a rendőrség, határőrség áldozatos munkáját.
Palicz András r. ezredes, kapitányságvezető: Kétféle bírságolási rendszer van. Egy fix,
amit nem mi állapítunk meg, hanem kézhez kapjuk, hogy milyen esetekben, mennyi a bírság
díja. Nincs mérlegelési lehetőség. Amit Trembeczky úr említett, a NAV bevonásával
eredményt lehetne elérni. Ők kiszabhatnak bírságot. Megbeszélem a kollegámmal, mit lehetne
ez ügyben segíteni.
Trembeczky Károly alpolgármester: A Maros-parton a Nemzeti park végett korlátozva van
a vadászat és a fakitermelés. Ezzel szemben nap, mint nap szembesülök az illegális
fakitermeléssel. Jómagam korábban a fakivágás miatt, egy hosszadalmas procedúrán estem
keresztül, amiért a ki nem jelölt mezsgyémen túlléptem. Köszönöm.
Bodor Attila r. alezredes kirendeltség-vezető: Az útnak a felújítása nagyon költséges. Úgy
gondoltuk, hogy az elkerülő építésében benne van ez a szakasz, de sajnos nincs. A problémás
részt nem elég kátyúzni, mert ez már megtörtént vagy 15 alkalommal, hanem méter mélyen
föl kellene bontani azt a szakaszt, és úgy javítani. Ismételten jelezni fogjuk tábornokúrnak a
problémát. A kerékpáros esete rendezésre került, egy kihelyezett határőr volt, nem ezzel a
feladattal megbízva. Mindösszesen 1 hetet volt itt.
Locskai Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel van-e?
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: A statisztikában két olyan súlyosabb megítélésű
bűncselekményt látok, egy embercsempészet 2017 évben, és egy rablás. Lehet erről tudni
valamit?
Palicz András r. ezredes, kapitányságvezető: Megyei hatáskörbe tartozik
embercsempészet, nem mi foglakozunk vele, de a statisztikai adatokban itt szerepel.
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Barkó József r. százados, őrsparancsnok: A rablás a buszmegállóban történt. Román
állampolgárok voltak, egyik kirabolta a másikat, aztán hazasétált.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Köszönöm.
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Locskai Zoltán polgármester: Más egyéb kérdés? Nincs. Két határozati javaslat van, aki a
rendőrkapitányság tájékoztatójával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
71/2018. (V. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása
Határozat
Nagylak
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Makó
Rendőrkapitányság - Apátfalva Rendőrőrs 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 Rendőr-főkapitányság 6701 Szeged, Pf.: 411
- Makó Rendőrkapitányság 6901 Makó, Pf.: 1
- Apátfalva Rendőrőrs 6931 Apátfalva, Templom tér 65.
Locskai Zoltán polgármester: Aki a Nagylak Határrendészeti Kirendeltség tájékoztatójával
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
72/2018. (V. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nagylak Határrendészeti Kirendeltség tájékoztató elfogadása
Határozat
Nagylak
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Nagylak
Határrendészeti Kirendeltség tájékoztatóját 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
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Izsákné Hetényi Valéria jegyző
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 6701 Szeged, Pf.: 411
Makó Rendőrkapitányság 6901 Makó, Pf.: 1
Határrendészeti Kirendeltség Nagylak 6933 Nagylak, Petőfi u. 19.

Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm a rendészeti szervek megjelenését.
Trembeczky Károly alpolgármester elhagyta a tanácskozótermet. 14.49 órakor
4.sz. n a p i r e n d: Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről
Locskai Zoltán polgármester: Következő vendégünk Fehér Attila falugazdász, aki
elkészítette tájékoztatóját a 2017. évi tevékenységéről. Van-e az anyaggal kapcsolatos
kiegészítése?
Fehér Attila falugazdász: 18 éve vagyok falugazdász. Egy éve ebben a körzetben. Hozzám
tartozik Apátfalva, Magyarcsanád, Nagylak, Királyhegyes, Kiszombor. Nagylakon van a
legkevesebb gazdálkodó. A szerdai napokon vagyok elérhető 13-16 óráig.
Trembeczky Károly alpolgármester visszajött a tanácskozó terembe. 14.55 órakor
Fehér Attila falugazdász: Az őstermelői igazolványokat újítjuk, most a területalapú
támogatásoknak volt a szezonja, melyek beküldésre kerültek, jelenleg adategyeztetés időszaka
van. Júliusban a kamarai bevallás időszaka következik. Egyebet nem kívánok hozzáfűzni,
amennyiben kérdés van, szívesen válaszolok.
Locskai Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény van-e?
Kojnok István képviselő: Nem tudom a feladatához tartozik-e a belvízcsatornák kérdése a
településen és a településen kívül?
Fehér Attila falugazdász: A belvízelvezetés nem a falugazdász tevékenységébe tartozik.
Ami rám tartozik, ha valakinek belvíz kára van, azt nálam kell bejelenteni. A belvízelvezető
csatornák különböző fenntartásban vannak. Egyrészt az ATIVIZIG, a Természetvédelmi
Felügyelőség, a Tiszavidéki Vízgazdálkodási Társulat, illetve az kormányzat hatásköre.
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, vélemény van-e?
Trembeczky Károly alpolgármester: Köszönetet szeretnék mondani jómagam és a gazdák
nevében Attila munkája iránt. Jó kapcsolat van köztünk, a munka gördülékeny.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Aki a Falugazdász 2017. évi tájékoztatójával
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
73/2018. (V. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Falugazdász 2017. évi munkájáról szóló tájékoztató
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Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Falugazdász
tevékenységéről szóló 2017. évi tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.
Egyúttal köszönetét fejezi ki a lakosságnak nyújtott eddigi tevékenységért és
segítésért.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsákné Hetényi Valéria jegyző
A határozatról értesül:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Fehér Attila falugazdász
1.sz. n a p i r e n d: Polgármesteri tájékoztató
Locskai Zoltán polgármester: Következik a polgármesteri tájékoztató, kérem a
képviselőket, az észrevételeket, kérdéseket tegyék meg. Nincs. A Helyi Védelmi Bizottság
ülésével kapcsolatosan szeretnék egy pár gondolatot megosztani a testülettel. Balogh Róbert
tűzoltó parancsnok felhívta a figyelmet a szabadtéri rendezvények bejelentési kötelezettségre,
a mi esetünkben gondolok itt a falunap megszervezésére, avarégetéssel kapcsolatosan előadást
tartott. Szólt a segélyhívó számról (112), ami két helyre Miskolcra és Szombathelyre fut be.
Kiemelte, hogy a bejelentő csak a feltett kérdésekre válaszoljon, valamint a 2017. évi
viharkárok eseményeiről is beszámolt.
Tájékoztatom a testületet, hogy az építéshatóság eljött a településre a Pacsirta u. 8. szám alatti
viharkárt szenvedett ingatlan ügyében. A tulajdonos augusztus 31. napjáig kapott határidőt a
statikus bevizsgálásra, amely alapján lebontásra, vagy felújításra kötelezhető. A tulajdonos
külföldi lakcímmel rendelkező állampolgár, ezért nem lesz könnyű az intézkedés. Kérdés,
észrevétel felmerült-e?
Kelló Róbert képviselő: A Tóth István földmérő közreműködésével földkimérés történt. Mi
volt ez a szabálytalanság?
Locskai Zoltán polgármester: Az eljárási szabálytalanság abból adódott, hogy amennyiben a
föltulajdonos földmérőt fogad fel, az összes szomszédját meg kell hívnia. Ebben az esetben
olyan tulajdonos kérte a föld kimérését, amelynek az önkormányzat szomszédja. Az
önkormányzatot nem értesítették erről, ezért én kértem, hogy ismételje meg a földmérést.
Kiderült, hogy a szomszéd jogosulatlanul használta a földet. Évek óta nem is tudtuk, hogy az
a földterület az önkormányzat tulajdona. 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:
75/2018. (V. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató elfogadása
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Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által
végzett feladatokról és eseményekről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, azt
elfogadja.
A határozatról értesül: Locskai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
3.sz. n a p i r e n d: Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés Beszámoló a 2017. évi költségvetés
végrehajtásáról. Felkérem Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt, hogy tájékoztassa a
testületet.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Tisztelt Testület! Ezt minden év május 31.
napjáig el kell fogadnia testületnek. Egy határozatot tartalmaz az előterjesztés a
pénzmaradvány felhasználásáról, valamint egy zárszámadási rendelettervezetet. Jó hír, hogy a
beszámolókat a kincstár elfogadta. Mivel ez megtörtént pályázatot nyújthattunk be a „jó
könyvelő” programra. A helyi adóknál a tavalyi évben volt túlfizetés, ezért mutatkozik 60%os teljesítés. Kommunális adó terén vannak hátralékok, ennek fölülvizsgálata folyamatos.
Ezen a téren majd letiltásokat kell foganatosítani. A gépjármű adó esetében a befizetett összeg
60%-a az államé. Ettől az évtől új helyzet állt elő, mert az ASP rendszerben történik a
könyvelés, az adó stb. Ez az átállás megtörtént. Vannak fejleszteni valók, mint rendeletek
alkotása, módosítása. Elsősorban az államháztartási törvény indokolja, melynek határideje
2018. február 28. napja. A módosításra a közmunkaprogram és az időközben keletkezett
bevételek illetve kiadások módosítása miatt, másrészt a Települési Arculati Kézikönyv
szellemi terméknek minősül, így az előirányzati átcsoportosítások teszik indokolttá a
módosítást.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. A bevételi oldalon olvashatták a képviselők, hogy
2017. május –június hónapban a kincstár felfüggesztette a normatív lehívás lehetőségét, a
2016 évi könyvelési adatszolgáltatások hiányossága miatt. Ezzel csak a pontos munkavégzés
szükségességét kívánom hangsúlyozni. Néhány felfüggesztett hónap, és komoly pénzektől
esik el az önkormányzat. Ezt az elmaradt két hónapot már megküldték. Még egyszer
hangsúlyozom a pontos munkavégzést. A bevételi oldalon fontos helyet kap a kintlévőségek
behajtása. Ezek összegéről már az előző ülésen említést tettem. Lakbérhátralék cirka 1.5
millió, az adósok itt élnek a településen. Arra vonatkozólag is kértem kimutatást, hogy
mennyi az a hátralék, amit a településről elköltözött adósok hagytak hátra. Ennek az összege
körülbelül 2 millió forint. Arra bíztatom a képviselőket, hogy hajtsuk be a kintlévőségeinket.
Egyéb kérdés, észrevétel van-e még?
Kelló Róbert képviselő: A pénzügyi bizottság az anyagot megtárgyalta, és egyhangúlag
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm a tájékoztatását. Aki egyetért az előterjesztés
határozati javaslatának elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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76/2018. (V. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. évi költségvetés maradványának felhasználásáról
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 155. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi maradványának felhasználását – ezen
határozat 1. mellékletében meghatározottak szerint – hagyja jóvá.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott pénzmaradvány
felhasználás alapján Nagylak Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési
rendeletének módosítását készítse elő.
Felelős:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
Határidő: azonnal és értelem szerint
Határozatról értesítést kap:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Horváth Éva analitikus könyvelő
Locskai Zoltán polgármester: Aki rendelettervezet elfogadásával egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
5. sz.n a p i r e n d: Előterjesztések
5.1. A 2017. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend a 2017. évi Éves Ellenőrzési Jelentés,
Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés megvitatásáról szóló előterjesztés. A Makói
Kistérséghez kapcsolódó településeken feladatokat társulás formájában végezzük, kivéve
Apátfalva és Maroslele települések. Felkérem Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt,
hogy tájékoztassa a testületet.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Tisztelt Testület! A jogszabály úgy írja elő,
hogy a zárszámadással egy időben kell a testület elé terjeszteni a belső ellenőrzési jelentés
elfogadtatását is. A jelentés a tavalyi év tevékenységéről szóló beszámoló, a társulás
településein végzett ellenőrzés tapasztalatairól szól. Nagylakon a pénztárt ellenőrizték tavaly.
Kalmár Endre a belső ellenőrzés vezetője, aki az óta már nem látja el a vezetői teendőket. A
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tavaly megállapított hiányosságok végrehajtása megtörtént. Június hónapban jönnek
ellenőrizni a bankszámla tevékenységgel kapcsolatos feladatokat. Köszönöm.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Kérdés, észrevétel, javaslat, van-e?
Kelló Róbert képviselő: A pénzügyi bizottság az anyagot megtárgyalta, és egyhangúlag
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
Trembeczky Károly alpolgármester: A 2. számú mellékletben a beszerzési szabályzatra
vonatkozóan meg kell határoznunk, hogy mettől-meddig szabad felhasználású a pénzeszköz.
Az anyag a hiányosságra hívja föl a figyelmet, hogy nem határoztuk meg az 1 millió forint
egyedi értéket meg nem haladó összegről szóló dokumentumban, figyelembe véve a
kötelezettség vállalás szabályát. Az 500 e és 1 millió közötti összeg kinek a hatásköre?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ennek az előterjesztésnek több melléklete v an.
Az első a szöveges, a második az ellenőrzési munka bemutatása, a hármas a javaslattétel
bemutatása, és van egy 3/A. melléklet, ami kifejezetten csak Nagylakra vonatkozik. Az összes
többi melléklet az egész társulásra vonatkozik. Nagylakra vonatkozólag a beszerzési
szabályzat nem szerepel. Azért, mert a közös hivatalnak vannak szabályzatai, amik mindkét
önkormányzatra, a nemzetiségekre, és a szervezetekre is kiterjed. Úgy szól a szabály, hogy a
100 e forint értéket meg nem haladó működési beszerzésekre nem szükséges előzetes írásbeli
szerződés. A 100 e és 1 millió forint közötti esetben írásbeli megrendelő és visszaigazolás
szükséges.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés, észrevétel van-? Nincs.
szavazzunk. Aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
76/2018. (V. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: a 2017. évi Belső Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés
elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a belsőellenőrzés
2017. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint az éves összefoglaló
ellenőrzési jelentést megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: értesítésre: polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
- Locskai Zoltán polgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Horváth Éva analitikus könyvelő
- Makói Kistérség Többcélú Társulása 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
- Irattár
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5.2. Beszámoló a vagyoni helyzet alakulásáról
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend Beszámoló a vagyoni helyzet alakulásáról
szóló előterjesztés. Felkérem Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt, hogy tájékoztassa a
testületet.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Tisztelt Testület! Az ingatlanoknál és a tárgyi
eszközöknél emelkedés figyelhető meg, mert benne van a vízmű összes vagyona a
fővezetékektől kezdve a telep és az összes csapig minden, ami a korábbiban nem volt benne.
Az Alföldvíztől megkértük, hogy mi alapján dolgoznak, és így beletettük, ez által növekedett
a vagyon. A mási az útfelújítás keretében történt beruházás, a harmadik az összes vagyoni
mozgás, a pénzeszköz, a bank, a pályázatok bevétele emeli a vagyont, ezért több mint tavaly.
Ezt meg is kellett indokolni.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm, egyéb kérdés, észrevétel van-e?
Trembeczky Károly alpolgármester: Az amortizáció, értékcsökkenés is fontos tényező,
mert ez a dokumentáció erre vonatkozólag nem utal.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ez így van. Azt mondja a jogszabály, hogy a
nettó 200 e forint alatti eszközök azonnal leíródnak.
Trembeczky Károly alpolgármester: Az önkormányzat gépjárműve már megérett a cserére,
gondolkodhatunk azon, hogy vegyünk, vagy ne.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A gépjárművek esetében 20%-os
értékcsökkenés 5 év alatt jelenik meg. Függetlenül attól, hogy egy 5 éves járműnek még jó a
piaci értéke.
Kojnok István képviselő: Jól értettem, hogy a vízmű az község tulajdonában van?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Így van. 1991-ban visszaadták az
önkormányzatoknak. Csak ez a terület mindig egy speciális helyzet volt, mert az
önkormányzatok soha nem üzemeltették, hanem létrehoztak szervezeteket a működtetésére,
ami most jelenleg az Alföldvíz. A vagyon a mienk, amit ők használnak és működtetnek,
valamint ez által állítják elő az ivóvizet számunkra. 2013-ban kötöttek az önkormányzatok
egy vagyonkezelési szerződést. Ami azt jelenti, hogy önkormányzatok tulajdon rendszerét
használják bérleti díj fejében, így biztosítva a szolgáltatást.
Kojnok István képviselő: Egy-egy csőtörés alkalmával nem teszik meg a szükséges
helyreállítási munkákat. Erre nem kötelezhetők?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az Alföldvíz üzemmérnökségének kell
bejelenteni, kijönnek szemlére, ha valóban így van, másik alvállalkozóval kötnek szerződést.
Kelló Róbert képviselő: A pénzügyi bizottság az anyagot megtárgyalta, és egyhangúlag
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
Locskai Zoltán polgármester: 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:
77/2018. (V. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a vagyoni helyzet alakulásáról
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi
Bizottság Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény
120. § (1) bekezdés b) pontja alapján elkészített, az önkormányzat vagyoni
helyzetéről szóló beszámolóját.
.
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
- Locskai Zoltán polgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- Horváth Éva analitikus könyvelő
5.3. Kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről rendelet megalkotása
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés kiadások készpénzben történő
teljesítésének eseteiről rendelet megalkotása. A kiadások kiegyenlítése elsősorban átutalás
útján történik, de vannak esetek, amikor a készpénzkifizetés a célszerű. Ezeket szabályozza a
rendelet. Kiemelt jelentőségű a felsoroltak közül a közmunkások készpénzben történő
kifizetése. Számuk csekély, de elsősorban a kártyadíj mértéke az, amivel nem kívánjuk
terhelni a közmunkában foglalkoztatottakat. Felkérem Popovics Krisztián pénzügyi
csoportvezetőt, hogy tájékoztassa a testületet.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Tisztelt testület! A rendeletalkotás az egyik
javaslat a kincstár részéről. Mivel a településen nincsen pénzintézet, ezért ennek szabályozása
szükséges. A rendeletben felsoroltakon kívül természetesen utalás útján történik a kifizetés
kiegyenlítése. Kérdés, kiegészítés van-e?
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Megítélésem szerint az előterjesztésben logikusan és
jogszerűen föl van építve az információ a képviselői mandátum lemondásáról és az új
képviselő beiktatásáról. Az előző ülésen a HVB illetve az SZSZB felülvizsgálatával
kapcsolatosan felmerültekre az egyebekben szeretnék felvilágosítást és tájékoztatást nyújtani.
Ezt minden évben a jogszabályi előírásra felül kell végezni. Kérdés, hozzászólás van-e?
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, kiegészítés van-e?
Kelló Róbert képviselő: A pénzügyi bizottság az anyagot megtárgyalta, és egyhangúlag
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
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Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm, aki rendelettervezet elfogadásával egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
5.5. Köztisztviselőket megillető szociális juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet
megalkotása
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend, a Köztisztviselőket megillető szociális
juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotása. Szeretném a testület figyelmét
felhívni arra, hogy az előterjesztés a köztisztviselőknek adható juttatásokról szól nem
keverendő össze a szociális rendelettel. Felkérem Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt,
hogy tájékoztassa a testületet.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Tisztelt testület! Ennek a megalkotása is
jogszabályi előírás, ami eddig nem került megalkotásra. Így került ez most előterjesztésre a
testület felé. Pénzügyi téren már eljutottunk odáig, hogy a hiányosságokat pótoltuk, ugyanez a
helyzet a rendeletek terén is.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Kérdés, észrevétel van-e?
Trembeczky Károly alpolgármester: Amennyiben szociális segélykérelemre szorul egy
köztisztviselő, akkor ne 20 e forintról beszéljünk. Javasolom, hogy a temetési segély 50 e
forint legyen a családalapítási támogatás mértékére 100 e forintot javasolok. Alátámasztom a
javaslatomat azzal, hogy a két hivatal apparátusa nem nagy, az életkort figyelembe véve nem
mindenki kérheti családtámogatást. Nem várható éves szinten jelentős kiadás.
Locskai Zoltán polgármester: A pénzügyi csoportvezetőt kérdezem, hogy az összeget a
magyarcsanádi rendeletből vette át?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Nem. A törvényességi felügyeletet
megkérdezve a közös hivatal kapcsán az észrevétel az volt, hogy egyformán kell kialakítani a
két rendeletet. A közös hivatal költségvetése volt a mérvadó. A településeket áttekintve a
lakosságszámra tekintettel ez volt a jellemző minimum összeg.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés, észrevétel?
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Két olyan élethelyzetet szabályoz a rendelet, ami gyakran
előfordul másoknál is. Bármilyen szociális helyzetbe kerülhet a köztisztviselő is, többek
között haláleset is előfordulhat. Az előterjesztés szerint nagyon szűk a kör. Mi van akkor, ha a
köztisztviselő szülője hal meg. Javaslatom kiegészíteni az egyenes ági hozzátartozó halála
esetén.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Azt azért tudni kell, hogy az állam ezt nem
finanszírozza, ezekre a juttatásokra az önkormányzatoknak kell kigazdálkodni a pénzt.
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Locskai Zoltán polgármester: A temetési segély a lakosság részére 15 e forint, így is több a
20 e forint, mint amit adunk. Amennyiben ettől eltérek feszültséget okoz a településen.
Kojnok István képviselő: Jól értelmezem, arról van szó, hogy a köztisztviselők több segélyt
kapnak, mint a lakosság. Ez biztos, hogy ellentmondást szül a faluban.
Trembeczky Károly alpolgármester: Arra is van lehetőség, hogy az 5. §-t vegyük ki. Mert
magánszemélyként is nyújthat be segélyt a hivatalhoz.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: A jövedelme kizárja, hogy a kérelmét pozitívan bírálják el.
Jelen esetben egy speciális közösségre vonatkozik. A helyi rendelet kifejezetten szociális
alapokra helyezi a támogatást. Ez jelen esetben más, mert itt van a gyermekszületés, vagy
tanulmányi lehetőség. Igazából azért támogatom a köztisztviselőt ezzel a rendelettel, hogy
talán a továbbiakban is itt végezze a munkáját.
Locskai Zoltán polgármester: Jómagam egy mértéktartó rendeletnek tartom a benne foglalt
összegekkel.
Trembeczky Károly alpolgármester: Érdekes, hogy mikor először átolvastam, akkor a
javaslatom került előtérbe, most viszont, hogy részleteiben tárgyalunk róla, a
jövedelemviszonyok, jövedelemhatárok, más embereknek nyújtható támogatás mértéke,
engem is a mérséklésre sarkall a számokat illetően.
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel?
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: A 9. §-ban a köztisztviselők munkájának elismerésében a
polgármesterrel egyetértésben a jegyző dönt, a polgármester esetében a képviselő-testület a
jegyző esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója, aki a polgármester. Mindenütt a jegyző
dönt, de a jegyző esetében ki dönt, hiszen ő is kerülhet bármilyen szociális helyzetbe. Ezért az
5. § (4) bekezdését ki kellene egészíteni azzal, hogy a jegyző esetében a polgármester dönt.
Kelló Róbert képviselő: A pénzügyi bizottság az anyagot megtárgyalta, és egyhangúlag
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm, aki rendelettervezetben szereplő számok
elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselőket megillető szociális juttatásokról és támogatásokról
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ez egy új rendelet a rendeletmódosításra
bármikor lehetősége van a testületnek.
5.6. Pályázat benyújtása a „Virágos Vasútállomásokat!” címmel meghirdetett 2018. évi
zártkörű pályázati programhoz
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend, a Pályázat benyújtása a „Virágos
Vasútállomásokat!” címmel meghirdetett 2018. évi zártkörű pályázati programhoz szóló
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előterjesztés. Tavaly is pályáztunk, akkor 150 e forint önerő szükségeltetett a pályázat
benyújtásához. Az elnyert összegből a virágládákat vettük meg. Szeretném, ha az idén is
benyújtanák a pályázatot. Bővíteni lehetne a virágládák számát, ezt ebből megtehetnénk.
Kérdés, észrevétel van-e?
Kojnok István képviselő: A vasútállomás környezetét is valamilyen szinten gondozni kell.
Locskai Zoltán polgármester: Leginkább a vasútnak kellene. Egyéb kérdés van-e? Nincs,
aki a pályázat benyújtásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
78/2018. (V. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása a „Virágos Vasútállomásokat!” címmel meghirdetett 2018.
évi zártkörű pályázati programhoz
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vasutas Települések
Szövetsége által 2018-ra kiírt „Virágos Vasútállomásokat!” c. pályázaton részt
vesz. A pályázatot a maximális 150.000,- Ft-os támogatási összegre nyújtja be.
A pályázathoz szükséges 10% önerőt 15.000,- Ft-ot azaz tizenötezer forintot a
Város-községgazdálkodás egyéb kiadások terhére biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. június 10.
-

Határozatról értesítést kap:
Locskai Zoltán polgármester
Horváth Éva analitikus könyvelő

6. sz.n a p i r e n d: Egyebek
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend az egyebek, átadom a szót a testületnek.
Varga István képviselő: A víztisztító-berendezésben nincsen víz.
Kelló Róbert képviselő: Nekem is jelezték, a testületi ülésre jövet megálltam és megnéztem,
valóban nincs víz.
Locskai Zoltán polgármester: Miért nem jelezték azonnal a képviselő társaim?
Kelló Róbert képviselő: Most volt víztisztítás, de a víz a kendergyárnál jelenleg is büdös,
fogyasztásra alkalmatlan.
Locskai Zoltán polgármester: Nem jelezte senki.
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Trembeczky Károly alpolgármester: Nincs kiöblítve, ki kell nyitni a csapokat és folyatni
kell, ahhoz, hogy áttisztítsa a rendszert.
Locskai Zoltán polgármester: A júniusi testületi ülésre szakembert fogok hívni, hogy ezekre
a kérdésekre szakmai választ adjon.
Kelló Róbert képviselő: A kettős és a kendergyár között lévő járdát benőtte a fű, nem lehet
sem gyalog, sem kerékpárral közlekedni.
Locskai Zoltán polgármester: 8 közmunkásunk van. Nem győzzük a fűnyírást. A kormány
álláspontja az, hogy ezek az emberek találjanak vissza a munka világába, ezzel csak az a baj,
hogy a közmunkások száma csökken. Felírtam.
Kelló Róbert képviselő: A kendergyárnál lévő járdán ugyanez a helyzet. A MÁV úgy
tájékoztatott, hogy június 22-én jönnek a településre, és a saját területüket akkor fogják
rendbe tenni.
Trembeczky Károly alpolgármester: Petőfi utca felújításával kapcsolatosan szeretnék
visszatérni a döntésünkkel kapcsolatban. Kérném, hogy rendes padka legyen, betonszegéllyel
ellátva.
Varga István képviselő: Vannak olyan ingatlanok, ahol szükséges lenne a fűnyírás.
Locskai Zoltán polgármester: Megtörtént a felszólítás.
Kojnok István képviselő: A temetőben a vihar által kidőlt tuják pótlására milyen lehetőség
van?
Locskai Zoltán polgármester: Veszünk, és pótoljuk.
Kelló Róbert képviselő: A temetőben a kerti csap még mindig folyik.
Locskai Zoltán polgármester: A munkavezetőt felkértem még akkor, mikor a téli átállást
végeztük.
Kelló Róbert képviselő: A múltkor voltam kint, akkor még folyt.
Trembeczky Károly alpolgármester: Ez a kút már elöregedet, esztétikus, szép állapotú kutat
kellene kialakítani.
Locskai Zoltán polgármester: Van-e még az egyebekben észrevétel? Nincs, a nyílt ülésre
tervezett napirendeket megtárgyaltuk, zárt ülés következik. 15.45 órakor
k.m.f.
Locskai Zoltán
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző

Kojnok István
jkv. hitelesítő

Kelló Róbert
jkv. hitelesítő
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