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Iktatószám: NAG/332-19/2018 

 
NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK                      

2018. AUGUSZTUS 15-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT 
ÜLÉSÉRŐL 

 
N A P I R E N D 

 
1. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 13/2017. (XI. 02.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezése és új rendelet elfogadása 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

2. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatás igénylése 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

3. Zárt ülés 
- lakásbérleti szerződések 
- kérelem részletfizetési kedvezmény megállapítására 
- Gyár telep 6/E. szám alatti bérlakás kiutalása  
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RENDELET 
 

 
 
 
 
12/2018. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 
 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 13/2017. (XI. 02.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
és új rendelet elfogadása 
 

 
13/2018. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 
 

 
A szociális célú tüzelőanyag támogatásról 

 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

 
127/2018. (VIII.15.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 

 
128/2018. (VIII.15.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Napirend elfogadása 

 
 
129/2018. (VIII.15.) képviselő-testületi határozat 

 
A települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése lágy 
lombos fára elutasító 
 

 
130/2018. (VIII.15.) képviselő-testületi határozat 

 
A települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése szénre 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 15-én 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  
   Varga István képviselők. 
 
Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető, 
Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi 
csoportvezető, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszöntöm a rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülésen 
megjelent képviselőket, Izsákné Hetényi Valéria jegyző asszonyt, Popovics Krisztián 
pénzügyi csoportvezetőt, és a hivatal munkatársát.  Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő 
közül 5 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitom.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kojnok István és Varga István 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 Varga István legyen, kézfeltartással szavazzon. 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
127/2018. (VIII.15.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. augusztus 15-én 
tartott rendkívüli, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Kojnok István és 
Varga István képviselőket megválasztotta. 
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Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
 
 Locskai Zoltán polgármester: A mai ülés anyagának tárgyalását a meghívóban kiküldöttek 
szerint javasolom. Egyéb javaslatom nincs. Ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel van-e? 
 Trembeczky Károly alpolgármester: A meghívóban nem szerepel az egyebek, javasolom 
fölvenni, mert képviselő társaimnak is lehet mondanivalója. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Rendkívüli ülés alkalmával nem tárgyalunk egyebeket, jelen 
esetben is javasolom ennek megtartását, a szeptemberi soros testületi ülésen már szerepel a 
napirenden. Egyéb kérdés? Nincs, aki egyetért a napirend elfogadásával, kézfeltartással 
jelezze.   
  
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
128/2018. (VIII.15.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. augusztus 15.-i 
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

  1. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és  
      Működési Szabályzatáról szóló 13/2017. (XI. 02.) önkormányzati rendelet 
      hatályon kívül helyezése és új rendelet elfogadása 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
  2. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
      kapcsolódó támogatás igénylése 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
  Zárt ülés 
  - lakásbérleti szerződések 
  - kérelem részletfizetési kedvezmény megállapítására 
  - Gyár telep 6/E. szám alatti bérlakás kiutalása  
 

 
 

1.sz. n a p i r e n d: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 13/2017. (XI. 02.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezése és új rendelet elfogadása 
 
Locskai Zoltán polgármester: A rendkívüli testületi ülés összehívására azért volt szükség, 
mert minden napirendi pont tárgyalása határidőhöz kötött. Az első napirendi pont Nagylak 
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Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
13/2017. (XI. 02.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet elfogadása. 
Egyes új kormányzati funkciók felvétele vált szükségessé az EFOP pályázat kapcsán, 
másrészt a jegyzőkönyv hitelesítés megszüntetése, melyet az önkormányzati törvény nem 
teszi kötelezővé, valamint a szociális rendelet változása révén szükséges a hatáskör átvezetése  
 
az SZMSZ-ben. Azonban már többszöri módosítások végrehatása miatt az egységes 
szerkezetbe történő foglalás átláthatósága miatt célszerű új rendelet alkotása és a jelenlegi 
hatályon kívül helyezése. Kérdés, észrevétel van-e? 
Trembeczky Károly alpolgármester: A jegyzőkönyv hitelesítés kapcsán volt-e példa arra 
képviselő-társaim, hogy távolléte miatt valaki nem tudott hitelesíteni? Nem volt ilyen, tehát 
ezt az álláspontot nem tudom elfogadni. A jegyző és a polgármester aláírása révén saját 
maguk ellenőrzése történik, a képviselők hitelesítése érvényesíti a demokráciát. Kérem a régi 
állapot fenntartást. 
Kelló Róbert képviselő: A határidő a testületi ülés napjától számított 15 nap? Nálam 
előfordult, hogy aznap nem tudtam bejönni, amikor telefonált az ügyintéző, de másnap, vagy 
harmadnap igen. 
Tóth Józsefné jegyzőkönyvvezető: A jegyzőkönyv elkészítésének a folyamata alatt értendő a 
15 nap, nem kifejezetten a hitelesítésre kell gondolni. A jegyzőkönyv készítéssel 
párhuzamosan egyéb ügyintést is el kell végezni, valamint a jegyzőkönyvet mellékleteivel 
együtt scannelve kell feltölteni a kormányhivatal részére. Ezt figyelembe véve rövid a 15 
napos határidő. 
Locskai Zoltán polgármester: Kérem jegyző asszonyt, hogy ezzel kapcsolatosan tegye meg 
az észrevételét. 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Az Mötv. azt írja elő, hogy a polgármester és a jegyző írja 
alá a jegyzőkönyveket. A hitelesítésről a szabályozás nem rendelkezik. A településen bevált 
szokás. Magyarcsanádon nem. Mivel közös hivatal vagyunk, szinkronban kell lennie az 
SZMSZ-eknek. Nem látom hátrányát a hitelesítések elmaradásának. A kész jegyzőkönyvek 
több szűrőn mennek keresztül. Egyrészt aki elkészíti, polgármester átolvassa, a jegyző a 
törvényességet képviselve ellenőrzi. A hitelesítés megszüntetésével nem akarunk kikerülni 
semmit. Valóban késtek a jegyzőkönyvek, de jelenleg mindennel készen vagyunk és 
igyekszünk a 15 napot tartani. A jegyzőkönyv a testületi ülések rövidített változata, szabatos, 
világos, érthető. A csúszást még előidézi, hogy esetenként a jegyzőkönyv melléklete 
szerződéseket is tartalmaz, amit az aláírások miatt a postaváltás hosszabbít. A kormányhivatal 
ellenőrizte a 2017. évi jegyzőkönyvek tartalmát és beérkezésének 15 napos idejét. 
Megállapításra került, hogy késtek, de tartalmilag törvénysértés nem volt. A kormányhivatal 
kért a jegyzőktől erre vonatkozólag javaslatokat. Többségünkben megfogalmazódott, hogy a 
határidő legalább 20 nap legyen. 
Trembeczky Károly alpolgármester: Jegyzőkönyv aláíróként, soha nem volt bejegyzésem 
arra vonatkozólag, hogy olyan rész került volna bele, ami nem hangzott el, vagy nem úgy 
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hangzott el. Az észrevételem a kormányhivatal felé határidőre történő továbbításra 
vonatkozott. 
Varga István képviselő: Egyetértek az előttem szólóval. 
Trembeczky Károly alpolgármester: Nem volt indokolt, hogy az aláírás miatt csúszott a 
jegyzőkönyvek határidőre történő beküldése.    
 
Kojnok István képviselő: Jó gondolat a hitelesítés kivétele az SZMSZ-ből, mert csökkenti az 
adminisztrációt. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Ez volt a cél, hogy ne csináljunk több adminisztrációt, mint 
ami kell. Jól gondolom jegyző asszony? 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Igen, egy dinamikusabb munkát szeretnénk. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Javasolom, hogy az aláírás dátuma szerepeljen a 
jegyzőkönyvön. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Nincs jelentősége, mert ezt az anyagot fel kell tölteni a 
jogszabálytárba és ott másnap megjelenik a feltöltés dátuma, ami összevethető az ülés 
időpontjával, így azonnal látható a 15 napos határidő betartása.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzunk. Aki egyetért a rendelettervezettel, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 12/2018.(VIII.16.) önkormányzati rendelete  

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
 

 
2.sz. n a p i r e n d: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatás igénylése 

 Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylése. A pályázat 
benyújtásának időpontja 2018. augusztus 31. napja. Az előterjesztés egy levelet is tartalmaz. 
Előfordulhat az a helyzet, hogy nem tudnak tűzifát szállítani. Azért rendeltük a DALERD 
Zrt.-től, mert ez volt a legközelebb. Gondolhatunk arra is hogy nem tud kemény lombos fát 
részünkre szállítani. Mennyi lenne a szállítási költség, ha a Dunántúlról hozatnánk. És még 
önrészt is vállalni kell. Próbáltam rávezetni a lakosságot, hogy hírlevél útján, hogy a fáról 
váltson szénre. Raklapokon 25 kg csomagolásban a szállítás posta költsége 160 e forint 26 
tonna esetében. Ez nem fog változni.  Mi történt tavaly? Megérkezett a fa, a közmunkások 
lepakolták a rönköket a kamionokról, majd az igénylőknek kiszállították. A kiszállítást  
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követően összevágták. Tavaly még 16 fővel végeztettük ezt a munkát. Jelenleg 7 emberünk 
van, ebből 3 nő és 4 férfi. Amennyiben a fánál maradunk el lehet gondolkodni, mennyi idő 
alatt tudjuk teljesíteni a 700 q fa kiszállítását és összevágását, felaprítását. Mi a helyzet a szén 
esetében. Megérkezik a 26 raklap, 25 kg-os kiszerelésben. A posta kiszállítja, egy 
homlokrakodóval lerakjuk, és gyakorlatilag a határozat kézhezvételét követő napon el lehet 
vinni. Időben mi is és az igénylők is jobban járnak. Az előterjesztés lágy lombos fáról szól. 
Nem ismerem a paramétereit. Én mindenképpen szénre javasolom benyújtani a pályázatot. Az 
előző évekhez viszonyítva 4,5-5q szenet jelent családonként. Azt is javasolom, hogy egy 
alkalommal történjen a kiosztás. Kérdés, hozzászólás van-e? 
 
Kelló Róbert képviselő: Alkalmasak a kályhák a szénnel történő fűtésre? A kandalló 
alkalmas-e erre? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Azon az állásponton vagyok, hogy ha ad az önkormányzat, 
vagy a kormány valamit, ne a mi gondunk legyen annak a felhasználása. Teljesen el szoktak 
az emberek a széntől. Korábban szinte mindenki szénnel, vagy vegyes tüzeléssel fűtött. A 
Romániából beszállított olcsó fa elterjedése okozta az átállást. Az igénylők hozzászoktak 
ahhoz, hogy november végén megérkezik a fa, december 15-ig kiosztásra kerül. Biztosított-e 
ez? És mennyibe kerül a szállítás?  Egyéb kérdés, észrevétel van-e?  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Miután a rendelettervezetbe lágy lombos fa lett 
megjelölve. A régióban kemény lombos fa nincs. A DALERD is a Dunántúlról rendelte meg 
és ez a szállítási árban is megjelent. Viszont ha közvetlen az erdészettől rendelnénk meg és 
kamionnal elhozatnánk, olcsóbb lenne.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Tavaly azt gondolom több árajánlatból választottuk a 
legolcsóbbat, ami a DALERD Zrt.-re esett. Abban várnám a segítségét a testületnek, hogy 
akarunk-e ennyi pénzt kifizetni a szállításra? És milyen gyorsan tudjuk a fogyasztó részére 
biztosítani. 
 
Varga István képviselő: Nem értem mi baj van a szénnel? A szén jó a kandallóba is.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Én sem értem, mert Magyarcsanád már 2 éve átállt a szénre, 
és azt mondja a polgármester, hogy bevált. Az ajánlatban lévő szénnek a hő értéke 3200-
3600/kg/cal.  
 
Kojnok István képviselő: A kandallók fatüzelésre lettek kiképezve. Ez nem jelenti azt, hogy 
szenet nem lehet használni, csak nem vagyok meggyőződve, hogy ez a fűtőtest előnyére  
válna, mert a hő értéke sokkal nagyobb, mint a fáé. A kandalló pedig vékony lemezből készül. 
Én javasolom a szenet, mert sokkal kevesebb a probléma vele. 
 
 
Varga István képviselő: A médiában is lehetett olvasni és hallani, hogy a járásban számtalan 
helyen szenet osztottak.  
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Locskai Zoltán polgármester: Változatlanul azt mondom, hogy a jelenlegi 
közmunkalétszám mellett nem tudjuk a fát fölvállalni. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Javasolom a szenet.  
 
Varga István képviselő: Egyetértek.  
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, javaslat? Nincs. Aki az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elutasításával egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.  
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
129/2018. (VIII. 15.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag (lágy lombos tűzifa) 
vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylésének elutasítása   

H a t á r o z a t 
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben 
szereplő lágy lombos tűzifáról szóló határozati javaslatot elutasítja. 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Határozatról étesítést kap: 

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

 
 
130/2018. (VIII. 15.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése 
és a hozzá kapcsolódó önrész biztosítása 

H a t á r o z a t 
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 9. A helyi 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatása alapján benyújtja pályázatát az Önkormányzat által igényelhető 264 
q szociális célú barnakőszénhez kapcsolódó támogatásra és vállalja az igényelt 
mennyiség utáni 500,- Ft/q + áfa mértékű, összesen 167.640,- Ft, azaz 
százhatvanhétezer-hatszáznegyven forint összegű önrész biztosítását. 
 Nagylak Községi Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú szénben 
részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.  
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A Képviselő-testület a szállítási költségek fedezetét 2018. évi költségvetésében 
a dologi kiadások, szolgáltatások kiadási előirányzat terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz kapcsolódó 
valamennyi intézkedés megtételére.  
Határidő: azonnal, értelem szerint 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
 
Határozatról értesítést kap: 
1. Magyar Államkincstár Csm-i Igazgatósága 
2.  Locskai Zoltán polgármester 
3. Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
4. Horváth Éva analitikus könyvelő  

 
 
Locskai Zoltán polgármester: Aki egyetért a rendelettervezettel, kézfeltartással jelezze. 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 13/2018.(VIII.16.) önkormányzati rendelete  

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról 
 

Locskai Zoltán polgármester: Rendkívüli ülésen egyebek nincsenek, a nyílt ülésre tervezett 
napirendeket megtárgyaltuk, zárt ülés következik. 14.40 órakor. 

 
k.m.f. 

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


