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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 4-én 15.30 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 és 
Varga István képviselők. 
 
Meghívottak: Lázár János országgyűlési képviselő, Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Lakatos 
Tóth Andor Makói Járási Hivatalvezető helyettes, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető, 
Kimpán Erika pénzügyi ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Lázár János országgyűlési képviselő, Izsákné Hetényi Valéria 
jegyző, Lakatos-Tóth Andor Makói Járási Hivatalvezető helyettes, Popovics Krisztián 
pénzügyi csoportvezető, Kimpán Erika pénzügyi ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Jegyző asszony, képviselő társaim, kedves vendégeink 
tisztelettel köszöntök Mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésen. Külön tisztelettel 
köszöntöm Lázár János országgyűlési képviselő urat és Lakatos-Tóth Andor urat a Makói 
Járási Hivatal hivatalvezető helyettesét. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. 
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 5 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt 
megnyitom. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga 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 Varga István és Kelló Róbert legyen, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
114/2018. (VII.4.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 

Határozat 
 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. július 4-én tartott rendkívüli, 
nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Varga István és Kelló Róbert képviselőket 
megválasztotta. 



3  

 
 
 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Locskai Zoltán polgármester: A mai ülés anyagát a meghívóban kiküldöttek szerint 
javaslom elfogadni. 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: 
 
115/2018. (VII. 4.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 

Határozat 
 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. július 4.-i rendkívüli, nyílt 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

1. Nagylak jövőképe –egyeztetés Lázár János országgyűlési képviselővel 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 

 
Locskai Zoltán polgármester: A napirendi pont alapján láthatjátok, hogy egy prezentációval 
készültem. Ezt szeretném most bemutatni, és egy interaktív beszélgetés alapján fog lezajlani 
az ülés.  
Nagylak lakosainak száma 522 fő, ebbe olyan emberek is beletartoznak, akik nem laknak 
Nagylakon, viszont ide vannak bejelentkezve. A lakosság 91 %-a magyarnak, 6 %-a 
románnak, 1 %-a szlováknak, további 1 %-a cigánynak vallja magát. Az ingatlanok száma 
214, ebből a nem lakott épületek száma 76. Jelenleg ez még nem probléma Nagylakon, de a 
jövőben a romos épületek problémájával meg kell küzdenie a falunak. Jelenleg 2 romos 
épületünk van, ami a 2017.06.29-i elemi csapás miatt vált azzá. Külföldi tulajdonosokról van 
szó, akik nem találhatók meg, most építésügyi hatóság foglalkozik ezzel az üggyel. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Azt megkérdezhetem, hogy 1920-ban,amikor 
bekövetkezett Trianon, ha jól értem akkor itt nem volt semmi? 
Trembeczky Károly képviselő: 1890 körül megépült a Szeged-Mezőhegyes vasútvonal, 
ennek a határára települt át a kendergyár.  
Lázár János országgyűlési képviselő: Tehát akkor Nagylak falu közelebb volt a vasúthoz, és 
az vált ketté, maradt magyar oldalon. Mekkora település van a román oldalon? 
Locskai Zoltán polgármester: 7000 fős város van a túloldalon.  
Lázár János országgyűlési képviselő: Az itteniek átjárnak Romániába? 
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Locskai Zoltán polgármester: Ezen a szakaszon mennek bevásárolni, piacra gépjárművel, 
kerékpárral. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Mennyi magyar él a túloldalon? 
Locskai Zoltán polgármester: A lakosság 3%-a magyar.  
Lázár János országgyűlési képviselő: A lakosság többi része román? 
Locskai Zoltán polgármester: Főleg románok, de vannak szlovákok, németek is. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Akkor ez pár száz magyar embert jelent. 
Locskai Zoltán polgármester: Igen, egyre kevesebb a magyar a vegyes házasságok miatt. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Van-e ott magyar iskola, óvoda? 
Kojnok István képviselő: Nincsen. Szlovák és román iskolák, óvodák vannak. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Polgármester úr van-e kapcsolatod a romániai 
polgármesterrel? 
Locskai Zoltán polgármester: Természetesen, nagyon jó viszonyt ápolunk, egymás 
falunapján részt szoktunk venni. 
Lázár János országgyűlési képviselő: A polgármester beszél magyarul? 
Locskai Zoltán polgármester: Nem beszél, de az önkormányzati stábjában vannak magyarul 
beszélők, így tudunk kommunikálni. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Nagylak profitál-e abból, hogy egy 7000 fős város van 
mellette. Gazdasági kapcsolatok vannak-e? Amit ti szerveztek kulturális eseményekre 
átjönnek-e onnan? 
Locskai Zoltán polgármester: Nem, az önkormányzat részéről szoktuk fogadni a 
vendégeket. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Akkor itt Nektek arra adatbázisotok nincs, hogy odaát 
ki a magyar, és azokat áthívni. 
Locskai Zoltán polgármester: Nincsen. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Azt keresem, hogy a mi Nagylakunk jövője 
szempontjából van-e arra lehetőség, hogy a másik Nagylakon élő magyarok számára 
szolgáltatást nyújtsunk. 
Trembeczky Károly alpolgármester: Nincs, inkább ők járnak át. Dohánytermékeket 
vásárolni, boltjainkba jönnek.  
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Lázár János országgyűlési képviselő: Meg lehetne hívni a határon túli magyarokat a 
falunapra, vagy az augusztus 20.-ai ünnepségre.  A határon túli környező településekről a 
magyar gyermekek átjárhatnának iskolába például Makóra, ezt biztosítani lehetne. Ezt a témát 
Makón is felvetettem, hogy számolnak-e a határon túl élő magyarokkal. Ehhez kellene az 
előbb említett adatbázis. 
Kojnok István képviselő: Személyes ismertségből tudom, hogy lett volna korábban egy 
határon átnyúló együttműködéssel megvalósuló beruházás, amit a román szervek leállítottak. 
Lázár János országgyűlési képviselő:Igen, ez valóban így van a román szervek ezeket nem 
támogatják, épp ezért azt kell néznünk, hogy mi magyarok, hogyan tudjuk megvalósítani. 
Nem lakott épületeknek milyen sorsa lesz? 
Locskai Zoltán polgámester: Ezeknek a házaknak vannak tulajdonosaik, ők egy évben 
egyszer jönnek el. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Ezek gondozatlan állapotban vannak? 
Locskai Zoltán polgármester: Egy része, körülbelül fele, ami befolyásolja a közterületet, a 
falu arcképét. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Már életveszélyes is van benne? 
Locskai Zoltán polgármester: Az a 2 épület, ami a viharban megsérült. Látom, hogy a 
környező települések ugyanezzel a problémával küzdenek, valahol már súlyosabb a helyzet. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Mit lehet tenni ezekkel a házakkal? 
Locskai Zoltán polgármester: Megvásárolni lehetne őket, vagy arra is gondoltam, hogy 
adományozzák nekünk, mivel ezeknek már nincsen forgalmi értékük. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Mennyibe kerül ma Nagylakon egy ház? 
Locskai Zoltán polgármester:1 millió forint felett már lehet kapni. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Van valaki, aki vásárol házat Nagylakon? 
Locskai Zoltán polgármester: Igen, román oldalról jönnek a vásárlók. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Át is költöznek? 
Locskai Zoltán polgármester: Részben igen, részben nem. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Mi a céljuk? 
Locskai Zoltán polgármester: Akik ide is költöznek, azok itt akarnak élni. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Tulajdonképpen román állampolgárok jönnek át 
Magyarországra lakni. Ez a térség és a szemben lévő Nagylak mennyire erős gazdaságilag?  
Az Arad és Nagylak közötti térség milyen potenciállal rendelkezik? 
Locskai Zoltán polgámester: A romániai nagylakiak többsége az 50 km-re levő Aradra jár 
dolgozni.  
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Trembeczky Károly alpolgármester: Arad nyugati szélén óriási ipari park létesült. Minden 
nap 50-60 ezer ember jár oda dolgozni. Óriási felszívó ereje van, nyugati bérezéssel. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Van- e kapcsolat Araddal? Van olyan ember, aki 
Aradra jár vásárolni? 
Locskai Zoltán polgármester: Igen, az emberek elszoktak menni bevásárolni. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Jó kereskedők, jó árucikkeik vannak? 
Trembeczky Károly alpolgármester: 2-3 km-s bevásárló negyedük van, nagyon szép 
termékekkel. 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Szélesebb a választék, olcsóbb termékek vannak, amik 
minőségiek és egyediek, ezek vonzzák a vásárlókat.  
Trembeczky Károly alpolgármester: Napi rendszerességgel mennek repülőjáratok a nyugati 
nagyvárosokban, például Hamburgba, Berlinbe Aradról. Kedvező az indulás, az érkezés. 
Locskai Zoltán polgármester: Apátfalva, Magyarcsanád és Nagylak részéről felmerült az 
igény a Maroson való hajózásra. 
Lázár János országgyűlési képviselő: A falutól milyen messze van a Maros, milyen a 
vízminőség? A korábbi szennyezettség még fenn áll? 
Locskai Zoltán polgármester: Körülbelül 1 km-re van tőlünk a folyó. A hajózáshoz a 
vízszint alacsony és még mindig fenn áll a szennyezettség. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Ha átmegyünk a határon azok a földterületek kinek a 
tulajdonában vannak, kik művelik és hogyan? 
Trembeczky Károly alpolgármester: Jól, gondozott területek vannak magánkézben. Vannak 
kis-és középgazdaságok, de nagygazdaságok is vannak. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Külföldi tulajdonú is van? 
Trembeczky Károly alpolgármester: Igen, vannak olasz tulajdonosok, osztrák rendszámú 
kombájnok jönnek aratni és mennek vissza, ha végeznek. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Turisztikailag, ha megyünk tovább keletre, akkor a 
Bihari-hegyekhez érünk. Ez milyen távolságra van? 
Trembeczky Károly alpolgámester: 75-80 km-re. 
Locskai Zoltán polgármester: Turisztikából mi nem profitálunk, de Makó annál inkább a 
Hagymatikum kapcsán. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Igen, ezt többször tárgyaljuk a makói képviselő-
testülettel. Makó 10 év múlva olyan lesz, mint Gyula. Makón azt szorgalmazom, hogy az 
intézmények készüljenek fel a határon túli magyarok oktatására, kollégiumok létrehozására. 
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Locskai Zoltán polgármester: Következő pont a gyermekek. A gyermekek száma nagyon 
alacsony sajnálatosan. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Akkor az 522 főből, hányan vannak, akik 
életvitelszerűen élnek itt, és abból mennyi a nyugdíjas? 
Locskai Zoltán polgármester: Körülbelül 450 fő, ebből a 65 éven felüliek száma 132 és a 
nyugdíjasok száma 195 fő. Elöregedő falu vagyunk.  
Polgármester úr a 2017.évi költségvetést és adatait mutatta be. 
Lázár János országgyűlési képviselő: A határátkelőből profitáltok valamit? 
Locskai Zoltán polgármester: A határon átlépők után fejkvóták kapunk és 8,5 millió forintot 
kap az önkormányzat a határátkelőre, ami az egyik fő bevételi forrásunk. Ebből a 
szempontból rosszul érintett minket az M43 megépítése, másik részről viszont jól. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Akkor most csökkent a falut érintő forgalom? 
Locskai Zoltán polgármester: Személyforgalom lecsökkent, teherforgalom ellenőrzésénél 
vannak problémák. 
Trembeczky Károly polgármester: Sokan letérnek az autópályáról és az itteni határátkelőt 
használják, mivel itt rövidebb idő alatt átjutnak a határon. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Az M43 építésénél az volt a koncepció, hogy 
Románia Schengen övezeti tag lesz, de mivel nem lett, itt csak egyre szigorodó ellenőrzésekre 
lehet számítani. A teherforgalom egy része nem is mehet Csanádpalota fele az ellenőrzések 
miatt. Ha jól értem, akkor ti akár profitálhatnátok is abból, hogy egy bizonyos szinten 
megmarad a teherforgalom. 
Locskai Zoltán polgármester: A probléma ott van, hogy nem csak azok használják ezt a 
határátkelőt, akiknek kellene (élőállat, veszélyes anyag), hanem a hatóságok mindenkit 
átengednek, aki a sorba beáll. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Itt van egy 4 milliárdos beruházás, ami közös 
érdemünk. Mi fog történni, ha ez megvalósul? 
Locskai Zoltán polgármester: Apátfalva és Magyarcsanád örülni fog, a forgalom eltűnik. 
Nálunk viszont nem biztos, hogy meg fog oldódni a helyzet. 
Lázár János országgyűlési képviselő: A betorlódás most nem a faluban, hanem az autópálya 
és a határátkelő közötti elkerülőn lesz. Mi ennek a negatívuma? 
Locskai Zoltán polgármester: Zajvédő fallal kapcsolatban vannak aggályaim. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Azt kell képviselni, hogy legyen fal a falu és a 
kamionok között, függetlenül a mérésektől. Ebben segítséget fogok nyújtani. Akkor ezek után 
csendesebb lesz a falu. 
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Locskai Zoltán polgármester :  Egy részből igen, de a furgonok, kisbuszok továbbra is 
gondot fognak okozni. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Ez közlekedésszabályozás az elkerülő építése után ki 
lehet tiltani őket a faluból. Ha az elkerülő nem hoz megoldást, akkor tovább kell lépnünk és 
keresni a megoldást. 
Locskai Zoltán polgármester: Milyen realitása van most a második elkerülő megépítésének? 
Lázár János országgyűlési képviselő: Van realitása. A lényeg, hogy akkor érdemes hidat 
építeni a Marosnál, ha a magyar oldal tud szolgáltatást nyújtani a románnak, és onnan járnak 
át hozzánk. 
Locskai Zoltán polgármester: Szociális étkeztetést 2017 végéig Csanádpalotával láttuk el 
társulásban, onnan kiléptünk. Az adatok mutatják, hogy jól döntöttünk. 
Lázár János országgyűlési képviselő: 450 emberből mennyinek kell folyamatosan segíteni? 
Locskai Zoltán polgármester: Étkeztetés 55 fő, tűzifa 50-60 fő. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Idősgondozás jelentősége nőni fog. 10 év múlva ez 
nagy probléma lesz, a gyermekek nem itt élnek, nem tudják gondozni a hozzátartozóikat, és 
ezt a falunak kell megoldania.  
Locskai Zoltán polgármester: A falu felelősen gazdálkodott, nem rendelkezett adósággal, 
így támogatásokban részesülhetett, ugyanis adósságkonszolidációban nem vett részt. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Mi a célkitűzés, a koncepció a fejlesztések terén? 
Locskai Zoltán polgármester: Egy élhető falu létrehozása. Miért érdemes letelepedni? 
Biztonság felértékelődött. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Jól értesültem arról, hogy a tavaly évben nem volt 
bűncselekmény a településen? 
Locskai Zoltán polgámester: Igen, találkoztam olyan ideköltözővel, hogy ő pont a biztonság 
miatt választotta a falut lakóhelyének.  
Lázár János országgyűlési képviselő: Erős rendőrségi jelenlét van most? 
Locskai Zoltán polgámester: Igen, ez megnyugtató a lakosságnak. Alacsony ingatlan árak is 
vonzóvá teszik a falut.  
Trembeczky Károly alpolgámester: A zajvédő fal arra is jól fog szolgálni, hogy 
megszabadítsa a falut a fizikai hulladéktól. 
Lázár János országgyűlési képviselő: A határátkelő előnyeit ki kell használni, a hátrányait 
pedig csökkenteni kell. 
Kojnok István képviselő: RoLa-n, a vasúti teherszállításon el lehetne gondolkozni. 
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Lázár János országgyűlési képviselő: Igen, én támogatom, de az államnak akkora bevétele 
van az útdíjakból, hogy ez nem valósul meg.  
Locskai Zoltán polgámester: Véleményem szerint erre azelőtt kellett volna gondolni, mielőtt 
megépült az autópálya. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Hova járnak az emberek dolgozni? 
Locskai Zoltán polgármester: Tavaly 16 közmunkásunk volt, azt szorgalmaztuk a 
képviselőkkel, hogy a versenyszférában tudjanak elhelyezkedni. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Minimálisan a falu működtetéséhez hány 
közmunkásra van szükség? 
Locskai Zoltán polgármester: Lenne 8-9 álláshely faluüzemeltetésre, ők hozzáértő 
szakemberek lennének. 
Lázár: János országgyűlési képviselő: Most mennyi közmunkás van? 
Locskai Zoltán polgármester: Jelenleg 9 ember van. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Aki akart az el tudott helyezkedni ezek szerint. Hol 
dolgoznak Makón? 
Locskai Zoltán polgármester: Igen, egy részük. A szomszédos településen,  
Magyarcsanádon a polgármester nagy hangsúlyt fektet a munkára, kaptunk tőle segítséget, 
emberek mentek el dolgozni a hulladék feldolgozóba, és a palotai zipzárgyárba. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Arra pályáztok, amire lehet vagy van koncepció 
mögötte? Amint látom az utak karbantartása, és az energia költségek csökkentése áll a 
középpontban. 
Locskai Zoltán polgármester: Így van, ezeken kívül még a közösségi terek kiépítése van a 
koncepciónkban. Nem elég ezek üzemeltetése, hanem meg kell tölteni őket emberrel.  
Lázár János országgyűlési képviselő: Akkor ezek a terek nem voltak kihasználva, a terv 
pedig a közösségi élet erősebb szervezése. Civil szervezetek, nyugdíjas klub, asszonykórus 
van a faluban? 
Locskai Zoltán polgármester: Két civil szervezet van. A nyugdíjasok száma 200, ebből 10 
fő a nyugdíjas klubtag, ez nagyon aggasztó. A következőkben fotókat fogok mutatni, ami a 
korábban történt fejlesztéseket mutatja be. Egy EFOP-os pályázat keretében a Művelődési ház 
egyik helyiségében az elmúlt hetekben fűtéskorszerűsítést hajtottunk végre, ezzel is készülünk 
a közösségi tér kiépítésére. Kisbusz beszerzés történt, illetve kamerarendszer épült ki a falu 
területén. Elkerülő út megépítése elkezdődött. 
Vannak elbírálás alatt lévő pályázataink: virágos vasútállomás, Petőfi utca teljes felújítása, 
közművelődési pályázatunk kedvező elbírálású lett. Digitális Jólét program keretében 
informatikai berendezésekre (laptop, okos telefon, táblagép) pályáztunk. 
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Lázár János országgyűlési képviselő: Milyen az informatikai lefedettség, térerő? 
Locskai Zoltán polgármester: Jó, 3 internet szolgáltatónk van, rendben van a térerő is. 
Közművelődési pályázaton tavaly hangtechnikai berendezéseket szereztünk be 
Lázár János országgyűlési képviselő: Tehát mindenre pályáztok, amire lehetőségetek van. 
Locskai Zoltán polgármester: Így van. Szükségszerű fejlesztések: Művelődési háznál 
parkoló kiépítése, temető rendben tartása, térkövezése. Játszótér, emlékpark fejlesztése; 
megszűnt óvoda épületének átalakítása, Magyarcsanád-Nagylak kerékpárút, volt iskola 
épületének felhasználása. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Azzal mi a terv? 
Locskai Zoltán polgámester:Kétszintes iskola épületünk van, amit hosszú évek óta nem 
használunk. Idősek otthonát képzelünk oda. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Egyházzal közösen nem gondolkoztatok rajta? 
Hogyan tudnátok fenntartani, ez fizetős lenne? 
Locskai Zoltán polgármester: Igen, mindenképpen fizetős lenne. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Megvalósításhoz kellene a pénz, utána rentábilis 
lenne. Iskolából idősek otthona lesz, ez jól tükrözi a demográfiai változásokat. 
Locskai Zoltán polgármester: Problémás vizünk van, rendszeresen vannak mosatások, 
annak ellenére nagyon sok bejelentést kapunk. Aggódom, hogy mikor lesz ennek vége. 
Nyertes EFOP pályázatból több rendezvényt fogunk rendezni. Megvalósult rendezvények 
számát figyelembe véve, szerintem egy ekkora településen ez dicséretes. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Mekkora a látogatottság? 
Locskai Zoltán polgármester: Változó, ez egy sziszifuszi munka. Köszönöm ezzel 
befejeztem a prezentációt. 
Kojnok István képviselő: Nagylak község a kendergyárra épült, ami történt vele az 
szégyenteljes. A tulajdonosok mindig a hasznukat kivették. Kérem képviselő urat ebben a 
témában eljárni. Ez nem csak a települést érinti, hanem a környező községek lakóinak is 
munkát biztosítana. 
Locskai Zoltán polgármester: Értem képviselő úr az aggodalmadat, de ezt a gyárat az újabb 
és újabb tulajdonosok tették tönkre. 
Polgármester úr a testületnek az elkerülő út tervéből mutat néhány térképrészletet. 
Locskai Zoltán polgármester:50 ha terület került kisajátításra, ebből volt az 
önkormányzatnak is része. 
Polgármester úr a testületnek forgalomszámlálási adatokat tartalmazó táblázatot mutat be. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Mi a TOP pályázatotok? 
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Locskai Zoltán polgármester: Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése. Nem 
vagyok nyugodt, 2016-os számításokra alapultak a költségek, most 2018 van. 32 millió 
támogatást kaptunk, és 6 millió az önerő. Olyan késésben vagyunk, hogy még a 
közbeszerzésre a mai napig sem került sor 
Lázár János országgyűlési képviselő: Az iskolával, óvodával hogyan vagytok megelégedve? 
Locskai Zoltán polgármester: Nincs probléma, az óvoda Magyarcsanádon van a református 
egyház kezelésében, meg vagyunk velük elégedve. Magyarcsanádra 2 gyerek jár iskolába, a 
többiek Makóra. Az óvodás gyerekek szállítását mi végezzük. 
Trembeczky Károly képviselő: Megjegyzést szeretnék tenni, annak apropóján, hogy a felsős 
tagozatos diákok a 6. óra után nem tudnak időben hazajönni, mivel 13:30-kor van vége az 
órájuknak és előtte indulnak el a buszok Makóról Nagylakra. Kérném a menetrend 
változtatást. 
Lázár János országgyűlési képviselő: Polgármester úrral közösen írni fogunk egy levelet a 
közlekedési társaságnak. 
Köszönöm az alkalmat a találkozásra. 2014-ben találkoztunk egyszer, de akkor nem volt 
lehetőségem arra, hogy a budapesti munkám mellett sűrűn találkozzunk, ezen szeretnék 
változtatni. Nagylak egy nagyon speciális helyzetben van. Sokat szenvedett a határtól, ez 
valamennyit javult. Jelzem, hogy az elkerülő út nem volt benne az M43 autópálya 
beruházásban. A nagylaki képviselő-testület és a polgármester a beruházás megvalósítási 
tervezetének lezárása után keresett fel, hogy probléma van. Én ezután járultam a kormány elé, 
és kérvényeztem az elkerülő megépítését, ugyanis véleményem szerint csak ezzel fog 
lezárulni az autópálya beruházása. Meglátjuk milyen lesz ennek az elkerülőnek a 
hatékonysága, és utána, ha kell másik elkerülőt is építünk. Örülök, hogy a kivitelezés zajlik, 
szerintem a zajvédő falat mindenképpen meg kell építeni, ezzel kapcsolatban szívesen 
dolgozok polgármester úrral. Szeretném arra biztatni a polgármester kollegákat, hogy 
térképezzék fel a határon túli magyarok helyzetét. Nagyra értékelem, hogy ezt a települést 
próbálják életben tartani, az emberek számára élhetővé tenni a községet. Állok a képviselő-
testület rendelkezésére a jövőben is. A polgármester úrral rendszeresen tartom a kapcsolatot, 
és sikerült néhány elsősorban nemzeti ünnepre ellátogatnom. Köszönöm szépen a lehetőséget. 
Locskai Zoltán polgármester: Az előterjesztést megtárgyaltuk, aki egyetért vele, kérem 
kézfeltartással jelezze. 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
116/2018. (VII. 4.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Nagylak jövőképe- egyeztetés Lázár János országgyűlési képviselővel 

 
Határozat 

 Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nagylak jövőképe - egyeztetés 
Lázár János országgyűlési képviselővel tárgyú napirendet megtárgyalta és azt elfogadja. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Határozatról értesül:  
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 

 
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm szépen képviselő úr, hogy megtiszteltél a 
jelenléteddel. A napirendet megtárgyaltuk, megköszönöm jegyző asszonynak, a testületnek, a 
hivatal munkatársának a munkát. A rendkívüli, nyílt testületi ülést bezárom 17.30 órakor. 

   
 k.m.f. 

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


