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NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. OKTÓBER 29-ÉN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSSAL
EGYBEKÖTÖTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

NAPIREND

1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
2. Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról (közmeghallgatás)
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
3. Tájékoztató az adóbevételek és az átengedett bevételek alakulásáról (közmeghallgatás)
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
4. Előterjesztések
4.1.Együttműködési megállapodás megkötése EFOP-1.8.6.-17 pályázat támogatási
szerződés megkötéséhez
4.2.Nagylak 031/53 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezésére hivatott
földhasználati szerződés
4.3.A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálata
4.4.Művelődési ház helyiségeinek bérleti díj felülvizsgálata
4.5.A Nagylak 402. hrsz-ú Beépített terület megnevezésű ingatlanban található 2 db
önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása és újbóli pályázat kiírása
4.6. A Művelődési Házban lévő helyiség iránti helyiségbérleti kérelem elbírálása
4.7. Nagylak Községi Önkormányzat épületeinek átalakítása, korszerűsítése kivitelezésére
vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása
5. Egyebek
6. Zárt ülés
-

lakáskérelmek
lakásbérleti szerződések
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RENDELET

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló rendelet módosítása

15/2018.(X.31.) önkormányzati rendelet

HATÁROZAT

153/2018. (X.29.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadása

154/2018. (X.29.) képviselő-testületi határozat

Polgármesteri tájékoztató

155/2018. (X.29.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról
(közmeghallgatás)
Tájékoztató az adóbevételek és az átengedett
bevételek alakulásáról (közmeghallgatás)
Együttműködési megállapodás megkötése EFOP1.8.6.-17
pályázat
támogatási
szerződés
megkötéséhez
Nagylak 031/53 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogi
helyzetének rendezésére hivatott földhasználati
szerződés levétele napirendről
Művelődési ház helyiségeinek bérleti díj
felülvizsgálata
A Nagylak 402. hrsz-ú Beépített terület
megnevezésű ingatlanban található 2 db
önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánítása
A Nagylak 402. hrsz-ú Beépített terület
megnevezésű ingatlanban található 2 db
önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánítása
A Nagylak 402. hrsz-ú Beépített terület
megnevezésű ingatlanban található 2 db
önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat
kihirdetése
A Nagylak 402. hrsz-ú Beépített terület
megnevezésű ingatlanban található 2 db
önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat
kihirdetése
A Művelődési Házban lévő helyiség iránti
helyiségbérleti szerződés
Nagylak Községi Önkormányzat épületeinek
átalakítása, korszerűsítése kivitelezésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás megindítása

156/2018. (X.29.) képviselő-testületi határozat
157/2018. (X.29.) képviselő-testületi határozat
158/2018. (X.29.) képviselő-testületi határozat
159/2018. (X.29.) képviselő-testületi határozat
160/2018. (X.29.) képviselő-testületi határozat

161/2018. (X.29.) képviselő-testületi határozat
162/2018. (X.29.) képviselő-testületi határozat

163/2018. (X.29.) képviselő-testületi határozat

164/2018. (X.29.) képviselő-testületi határozat
165/2018. (X.29.) képviselő-testületi határozat
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 29-én 14.00
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében
megtartott közmeghallgatással egybekötött soros, nyílt üléséről.
Jelen vannak: Locskai Zoltán polgármester
Trembeczky Károly alpolgármester
Kojnok István
Varga István képviselők.
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Kelló Róbert képviselő.
Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Lakatos Tóth Andor Makói Járási
Hivatalvezető helyettes, 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 soros, 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 4 fő
megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Locskai Zoltán polgármester: A mai ülés anyagának tárgyalását a meghívóban kiküldöttek
szerint javasolom. Egyéb javaslatom nincs. Ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel van-e?
Locskai Zoltán polgármester: Nincs, aki egyetért a napirend elfogadásával, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
153/2018. (X.29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 29.-i
közmeghallgatással egybekötött soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
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2. Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról (közmeghallgatás)
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
3. Tájékoztató az adóbevételek és az átengedett bevételek alakulásáról
(közmeghallgatás)
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
4. Előterjesztések
4.1. Együttműködési megállapodás megkötése EFOP-1.8.6.-17 pályázat
támogatási szerződés megkötéséhez
4.2.Nagylak 031/53 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezésére
hivatott földhasználati szerződés
4.3.A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálata
4.4.Művelődési ház helyiségeinek bérleti díj felülvizsgálata
4.5.A Nagylak 402. hrsz-ú Beépített terület megnevezésű ingatlanban található
2 db önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása és újbóli
pályázat kiírása
4.6.A Művelődési Házban lévő helyiség iránti helyiségbérleti kérelem
elbírálása
4.7.Nagylak Községi Önkormányzat épületeinek átalakítása, korszerűsítése
kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása
5. Egyebek
6. Zárt ülés
lakáskérelmek
lakásbérleti szerződések
1.sz. n a p i r e n d: Polgármesteri tájékoztató
Locskai Zoltán polgármester: Az első napirendi pont a polgármesteri tájékoztató. Kérdés,
észrevétel van-e?
Trembeczky Károly alpolgármester: A 2018.10.02. leírtak alapján szeretnék bővebb
tájékoztatást kapni.
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés?
Kojnok István képviselő: Az Invitel hálózat kiváltása ügyében kérdezem, ez az a hálózat,
ami előttünk is húzódik?
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés? Nincs, akkor válaszolok az elhangzott
kérdésekre. A rendőrkapitányságon történő jegyzőkönyv felvételére a művelődési ház előtt
rongálás miatt került sor. Egy falubeli széttörte a ház előtt lévő padot, amit a kamera felvett. A
helyszínen szemle történt, fényképek készültek, tanúmeghallgatásra is sor került. Ezt
követően a korábban történt feljelentésemet jóvá kellett hagynom. Az ügyben megszületett az
ítélet, az elkövetőt 12 óra közmunkára ítélték.
Kojnok István képviselő: Mekkorára becsülték a kár összegét?
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Locskai Zoltán polgármester: 5.200,-Ft anyagi kár, 10.000,-Ft a bírói költség és 1.500,-Ft
eljárási illeték a rendőrségnek. Nem érzem visszatartó erőnek ezt a fajta ítéletet.
Trembeczky Károly alpolgármester: Elfogadom a tájékoztatást, de az elkövető nemcsak a
művelődési ház előtt, hanem a falu egész területén lévő padokat megrongálta. Garázdaságra
hivatkozva fellebbezéssel lehetne élni.
Locskai Zoltán polgármester: Eben az ügyben fellebbezésnek helye nincs. Amit
alpolgármester úr említett, az új ügy lehet, de arról az egyebekben szeretnék beszélni. Az
Invitel hálózat kiváltásával kapcsolatban a települést nem érinti. A határátkelőnél van egy
kiépített rendszer én inkább tájékoztatás miatt kaptam meghívót, nem döntéshozatal végett. A
rendőrségi szakemberek vették át az Inviteltől a munkát, nyomvonalváltozás is történt, de a
települést egyáltalán nem érintette.
Locskai Zoltán polgármester: Más egyéb kérdés? Nincs, aki egyetért a polgármesteri
tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
154/2018. (X. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató elfogadása
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
2.sz. n a p i r e n d: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról (közmeghallgatás)
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a Tájékoztató a környezet
állapotának alakulásáról közmeghallgatás keretében. Évente felül kell vizsgálni, a
változásokat átvezetni, vagy amennyiben változás nem történt annak megállapítását. Vannak
helyi szabályozásaink, amelyekben változtatást kezdeményezhet a testület, mint például a
közösségi együttélés szabályai. Közlekedéssel kapcsolatosan a Magyar Közút tájékoztatása
szerint nem látják a 43-as főközlekedési út felújítására a forrást. Mindhárom település
polgármesteri beszéltünk arról, hogy érdekünk és szorgalmazzuk a főút felújítását. Ennek a
kivitelezésére talán az elkerülő átadása után lesz lehetőség. Az elkerülő építése folyamatban
van, tudomásom szerint februárban várható egy ideiglenes átadás, melynek függvénye a
májusi végleges átadás. A településen a szilárd burkolatú utak megfelelőek. További
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lehetőség lehet a meglévő utakat, ahol szükséges felújítani. Egyebet nem kívánok
megjegyezni. Kérdés, hozzászólás van-e?
Kojnok István képviselő: A természeti adottságok bekezdés a környezeti állapotnál jó
megfogalmazás, hogy az állampolgár saját magára és a környezetére igényes legyen. Ez
nagyon jellemző a jelenlegi testületi üléseken folytatott tárgyalásokra. Viszont a településre
költözött új lakók mentalitásban, szépérzékben nem tudnak beilleszkedni a mondatban is
említett közösségi életbe.
Másik kérdés, ami mindig fölmerül bennem a járda és a zöldterület közötti szakasz kérdése.
Ez a köztudatba nem tisztázott, hogy a karbantartása kinek a kötelessége és a feladata.
Locskai Zoltán polgármester: Én nem találkoztam olyan esettel, hogy a lakóink ne lennének
tisztába azzal, hogy kinek a feladata a képviselő úr által említett szakasz tisztántartása.
Nyilván az önkormányzat is vállalt feladatot ebben. Jó néhány olyan lakónk van, akinek a
közterületét az önkormányzat tartja karban, korára, egészségi állapotára tekintettel. Még a
lakatlan házak előtt is tisztán van tartva a közterület. Egyéb kérdés?
Trembeczky Károly képviselő: A külterületi utak állapotát … bekezdés véleményem szerint
téves gondolat, mert ezek nem jellemzőek. Viszont Kojnok István képviselőtársammal
egyetértek abban, hogy a közösségi együttélés szabályait szigorítani kell. Zaj,
levegőszennyezés stb. Fűkaszálásra vonatkozólag már földművelést végzünk a kaszálás
helyett.
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb észrevétel?
Kojnok István képviselő: A 40 km/óra sebességkorlátozó tábla a Nyárfa sori bejárónál és a
benzinkútnál is lekerült és a buszmegálló mögött került elhelyezésre. Pedig ennek a táblának a
szerepe a buszmegálló levédése lenne. Azt tartanám helyesnek, hogy a helységjelző táblával
legyen korlátozva a sebesség is. A belső Rózsa soron is 50-60 km/óra sebességgel haladnak az
autósok.
Locskai Zoltán polgármester: A megfelelő táblákkal igyekszünk ezt tompítani, illetve a
traffipax. A helyiségjelző tábla alatt lévő 40-es tábla hol van és ki vette le, ennek utána
nézünk. Kérem a képviselőket az ilyen jellegű gondolataikat az egyebekben szíveskedjenek
elmondani.
Trembeczky Károly képviselő: 16 órakor el szeretnék menni, nem biztos, hogy addig
eljutunk az egyebekig. Menjünk tovább.
Locskai Zoltán polgármester: Képviselő úr, itt csak Önön múlik, hogy 16 órára végzünk-e.
Aki az előterjesztés elfogadásával egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
155/2018. (X. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról
Határozat
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Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének e)
pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése alapján Nagylak község környezeti
állapotának alakulásáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
3.sz. n a p i r e n d: Tájékoztató az adóbevételek és az átengedett bevételek alakulásáról
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a Tájékoztató az adóbevételek és az
átengedett bevételek alakulásáról. Szeretném elmondani, hogy nagyon jó eredményeink
vannak. A fizetési hajlandóság jó. Az adós ügyintéző folyamatosan figyelemmel kíséri a
befizetéseket. Olyan hátralékokat is sikerült behajtani, amelyekről úgy tűnt lemondhatunk.
Kérdezem a pénzügyi csoportvezetőt, mi a véleménye az adóbevételekről Nagylakon.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Két és fél évvel ezelőtti előterjesztésben
jelentős adótörlésre került sor az önkormányzatnál. Szükség volt erre, mert cégek kerültek
felszámolás alá, lakosok jelentős számban hunytak el, esetek többségében nem voltak
intézkedések, vagy nem vezetett eredményre, vagy felszámolásra került sor. Innen indultunk.
A település egy nagy adattisztításon ment keresztül. A földhivatalból lekérésre került a
földkönyv, azért, hogy tudjuk, ki milyen ingatlannal rendelkezik, kinek kell a kommunális
adót, gépjármű adót kiküldeni. Továbbá kiknek lehet letiltásokat foganatosítani, forgalomból
történő kivonásokat eszközölni. Az iparűzési adó tekintetében megfigyelhető, hogy a cégek is
jobban teljesítenek. Ebben az adónemben két évvel ezelőtt és tavaly is arról beszéltünk, hogy
REKI támogatást kérünk az államtól a túlfizetések visszafizetésére, hogy ne az önkormányzat
költségvetését terhelje. Behajthatóság szempontjából a kommunális adó területe a
legnehezebb, mivel nem minden esetben lehet jövedelemből letiltani a hátralékot. Többek
között azért, mert a delikvens nem rendelkezik letiltható jövedelemmel, vagy már tiltanak
tőle. Probléma a nem magyar állampolgároktól, vagy külföldiektől történő behajtás. Ezek
miatt is növekszik a hátralékállomány. Nem adóbevétel, hanem saját bevétel a lakbérekből
befolyt összeg, illetve hátralék.
Locskai Zoltán polgármester: Még egy gondolat, a kommunális adó tekintetében,
fölolvasom. 49 adózó munkahelyi adatát kértük meg, ez is annak bizonyítéka, hogy a
behatásokra fokozott figyelmet fordítunk. A pénzügyi bizottság az anyagot megtárgyalta, és
javasolja a testületnek elfogadásra. A képviselőknek van-e kérdésük, hozzászólásuk?
Trembeczky Károly alpolgármester: A kommunális adó és az egyéb adónemek
tekintetében keletkezett hátralékok esetében a gyakori munkahely változtatás,
lakóhelyváltozás miatt okozott behajtási nehézségek esetén az önkormányzat a keletkezett
hátralékot bejegyeztetheti az adózó ingatlanára. Úgy gondolom ez járható út, amit az SZMSZben bele kell foglalni.
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Locskai Zoltán polgármester: Kérdezem jegyző asszonyt, a kommunális adó behajtása
tekintetében tud-e erről valamit, ez ráterhelhető az ingatlanra?
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: 2018. január 1. napjától változtak az adóval kapcsolatos
jogszabályok. A NAV kapott felhatalmazást ezekre a behajtásokra. Mivel most jelentkeztek
ezek a hosszú évekre vonatkozó behajthatatlan ügyek, ezért most van az a lehetőség, hogy a
behatás sikeresebb legyen, mint a korábbi években. Alpolgármester úr által említett SZMSZben történő szabályozásra nincs lehetőség, nem is szükséges, mert az eljárási szabályok már
megvannak erre vonatkozólag. Az SZMSZ az önkormányzat és a hivatal működését
tartalmazza. A köztisztviselőknek van teljesítménykövetelés, értékelés, ott célszerű lenne
ezekre utalni, és a követelményrendszerbe belefoglalni.
Trembeczky Károly alpolgármester: Arról az elvről van szó, hogy nem engedhetjük meg
senkinek, hogy az adókat, kiemelten a kommunális adót, ne fizesse be, hiszen a tulajdonos
minden szolgáltatást élvez a településen közvilágítás, úttisztítás, hulladékszállítás stb.
Locskai Zoltán polgármester: Összességében a munkatársaim fokozottan és következetesen
figyeljenek a hátralékok behajtására. Egyéb kérdés?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A végrehajtás terén pesszimista vagyok, mert
olyan esetben, amikor külföldi a tulajdonos, vagy külföldre ment ki, lehetetlen a behajtás.
Ugyanis kihasználja, hogy a lakcíme helyi, de mivel nem magyar állampolgár, vagy kiment
külföldre, ebben az esetben szinte lehetetlen a behajtás. A NAV ingatlanra történő terhelést
nem fogja megtenni, a követelés behajthatatlan jogcímen törölni fogja.
Locskai Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, aki az
előterjesztés elfogadásával egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
156/2018. (X. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztató az adóbevételek és az átengedett bevételek alakulásáról
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi
adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta azt.
Határozatról értesítést kap:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Kanton Eszter adóügyi ügyintéző
4.sz. n a p i r e n d: Előterjesztések:
4.1. Együttműködési megállapodás megkötése EFOP-1.8.6.-17 pályázat támogatási
szerződés megkötéséhez
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Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés az Együttműködési megállapodás
megkötése EFOP-1.8.6.-17
pályázat
támogatási
szerződés megkötéséhez.
A
Hódmezővásárhelyi Diáksport Egyesület benyújtott egy pályázatot a szabadidő egészséges
mozgással történő eltöltéséhez. Itt is egy ingyenes testedzési forma lenne, hogy milyen
jellegű, azt nem tudom megmondani. Kevés település büszkélkedhet azzal, hogy heti 2-3
alkalommal rendszeres edzés van. Kérdés, észrevétel van-e? Nincs, aki az előterjesztés
elfogadásával egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
157/2018. (X. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése EFOP-1.8.6.-17 pályázat támogatási
szerződés megkötéséhez
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
EFOP 1.8.6-17-0050 azonosító számú „Mozgásban az egészség - szabadidő
sport népszerűsítése a Dél-alföldi Régióban” című felhívás keretében
támogatott projektek támogatási szerződésének megkötéséhez az
együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására és az ebből eredő feladatok ellátására.
Határidő: értesítésre, aláírásra: azonnal, egyebekben: folyamatos
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
A határozatról értesül:
- Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Diáksport Egyesület,
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Horváth Éva analitikus könyvelő
- Irattár
4.2. Nagylak 031/53 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezésére hivatott
földhasználati szerződés
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a Nagylak 031/53 hrsz.-ú ingatlan
tulajdonjogi helyzetének rendezésére hivatott földhasználati szerződésről szóló előterjesztés.
Arról a területről van szó, ami a köztudatban állatitató néven ismert, ez tulajdonképpen
önkormányzati terület, amelynek használatáért bérleti díjat kértünk. Kaptunk is egy rövid
ideig, aztán ez elmaradt. Az ügy bíróságra került, de nem lelhető fel arról dokumentum, hogy
mi lett a per vége. Emlékezetem szerint valóban tárgyaltunk erről, hogy elvesztettük a pert, a
földterületet elbirtokolta a vagyonkezelő, és itt ért véget a történet. Én így emlékszem. Az
anyagot a bizottságok is megtárgyalták, és arra az álláspontra jutottak, hogy az iratanyagot ki
kell kérni a bíróságtól. Kérem, a testület tagjait fejtsék ki álláspontjukat.
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Trembeczky Károly alpolgármester: Kocsis István polgármester kötött egy bérleti
szerződést egy A4-es lap feléig terjedő szövegrésszel. A szerződéssel kapcsolatosan tett
hozzászólásom negatívumot váltott ki azzal az indokkal, hogy merem véleményezni, mikor
ezt egy jogász készítette. Másfél év elteltével a bérleti díj fizetése elmaradt, és így indult a per
kezdeményezése. Elindult a pereskedés, amit a bérlők megnyertek a bérleti szerződés
tartalmára tekintettel, ami semmi konkrétumot nem tartalmazott. Most elővesszük ezt az
ügyet, miután a kincstár elorozta előlünk a saját tulajdonunkat.
Locskai Zoltán polgármester: Jelen pillanatban a terület nekünk van bejegyezve, a
földhivatalon nem lett keresztül vezetve.
Trembeczky Károly alpolgármester: A kincstár az olvasottak alapján, majdhogy nem
szemet vetett a területre.
Locskai Zoltán polgármester: A szerződés arról szól, hogy mi földhasználati díjat kérhetünk
a területünkön folytatott tevékenységért. Viszont illene tudnunk az előzményeket. Jó lenne azt
látni, hogy a per véget ért.
Trembeczky Károly alpolgármester: Van egy birtoktestünk, amit átengedtünk használatra,
és a használó nem tudja igazolni a birtoktest után befizetett bérleti díjat. Nem kell mást kérni,
csak azt, hogy ő igazolja, hogy befizette a díjakat.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: De mi alapján? Kellene a szerződés.
Trembeczky Károly alpolgármester: Az EU csatlakozás idején jött ez létre, mert a
schengeni határ miatt szükség volt a létesítmény megépítésére, hogy az élőállat forgalmat
megfelelően ellenőrizni tudják. Kell, hogy legyen iratanyag. Viszont ha nálunk nincs meg, a
bérlőknél is lenni kell iratnak.
Locskai Zoltán polgármester: Mindenféleképp ki kell kérni a bíróságtól az anyagot. Nem
tudom, mennyi határidő szükséges ehhez. Fontos számunkra, hogy annak a pernek mi lett a
kimenetele.
Trembeczky Károly alpolgármester: Akkor keletkezett egy 1,5 millió forintos hátralék, ami
a per tárgyát képezte.
Locskai Zoltán polgármester: Ez az egész ügy azért került elénk, mert földhasználati díjat
kérhetünk. Viszont nem mindegy, hogy mi milyen összeget határozunk meg. Ehhez az
előzményeket kell, hogy ismerjük. A bizottságok álláspontja az volt, hogy ameddig az iratok
nem állnak rendelkezésre vegyük le napirendről. Az iratok beszerzését követően ismételten
napirendre tűzzük. Amennyiben ezzel egyetért a testület, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
158/2018. (X. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nagylak 031/53 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezésére hivatott
földhasználati szerződés napirendről történő levétele
Határozat
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Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Nagylak 031/53 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezésére hivatott
földhasználati szerződésről szóló anyagot a napirendről leveszi és a teljes körű
iratanyag beszerzését követően újra napirendre tűzi.
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
4.3.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálata
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet
felülvizsgálata. Azt mindannyian tudjuk, hogy 2018. január 1. napjától az önkormányzat végzi
a szociális ellátásokat. Ettől a naptól kezdve a térítési díja változtak, a szolgáltatás olcsóbb
lett. A térítési díj 330,-Ft/adag lett, a házi segítségnyújtás díja 765,-Ft/ óra. Ez a társulás
keretében ellátott díjhoz mérten csökkent. Viszont szükséges a felülvizsgálat és az
étkeztetésnél 60,-Ft/adag, a házi segítségnyújtás esetében 30,-Ft/óra emelésre teszek
javaslatot, mert ebben a tekintetben az önkormányzat kiadásai növekedtek. A bizottságok az
anyagot megtárgyalták, és javasolják elfogadásra a testületnek. Megkérem a pénzügyi
csoportvezetőt, kiegészítését tegye meg.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az, hogy a testület ezt a feladatellátást 2018.
január 1-jétől ellátja, jó döntés volt, mert a társulás a mai napig nincs rendezve. A társult
települések felé a mai napig nem tudnak kimutatást készíteni a követelésekkel kapcsolatosan.
Nagylak esetében az önkormányzat tudja, hogy mi mennyibe kerül, hova teszi az ellátás
biztosításához szükséges pénzt. Azért szükséges ez, mert 1 gondozónő 6 órában látja el a
feladatot és a testület látja, mennyibe kerül ez önkormányzati szinten. Az nem volt látható,
hogy hány ellátott lesz eben az évben. Korábban a rendszer úgy működött, ahány fő ellátott
van, annyi normatíva hívható le. 2016. évtől viszont amennyi óraszám van egy hónapban,
visszaosztva napokra adja azt, hány főre hívható le normatíva. Tehát hiába lát el 5-6 főt, ha
kevés óraszámban látja el a gondozottakat, kevés lesz az óraszáma, és visszaosztva csak 1-2
főre hívható le normatíva. Az elmondottak alapján nem lesz annyi bevétele az
önkormányzatnak. A megoldás erre, vagy térítési díjat emel, vagy az önkormányzat részére a
szociális ellátásokra járó éves támogatásból kiegészíti. Mindkettő alternatíva járható út, de a
térítési díj emelése nem a végtelenségig, mert az igénybe vevő nem tudja kifizetni, vagy nem
igényli a szolgáltatást. A gondozónő létszáma az ellátottakhoz mérten korlátozott. A
településen az 1 főre jutó adóbevételeket figyelembe véve magas. Ezért a szociális ellátásra az
önkormányzat kevesebb összeget fog kapni. Mindezeket figyelembe véve 2018. december 1.
napjától kerül sor az emelésre. 2019. év áprilisig új rendeletet kell alkotni, vagy jóváhagyjuk a
jelenlegit. A társult feladat rendben volt, de a kivitelezés nem.
Tájékoztatásul mondom, hogy Csanádpalotán a társulással kapcsolatosan folyik a per,
szakértőt rendeltek ki, hogy megvizsgálja azt, hogy amit kér Magyarcsanádtól Csanádpalota
az jogszerű-e, vagy sem. A könyvvizsgáló leírta, hogy nem, mert nem tudtak kimutatni
semmit.
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Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm a kiegészítést, egyéb kérdés, hozzászólás van-e?
Trembeczky Károly alpolgármester: A jövőre vonatkozólag szeretném megjegyezni, hogy
nem csak a térítési díj emelésre gondoljunk, hanem minden szolgáltatás terén történjen némi
emelkedés, mert a szolgáltatás biztosításához szükséges dolgok ára is emelkedik.
Locskai Zoltán polgármester: Más egyéb?
Kojnok István képviselő: Alpolgármester úrral egyetértek abban, hogy az emelkedő árak
indokolják ezt. Viszont, ha azt veszem alapul, hogy a nyugdíj 1,5-2%-kal emelkedik évente, a
térítési díj 30-40%-kal nő.
Locskai Zoltán polgármester: Én azt gondolom, hogy a nyugdíjak évente 4-6%-kal
emelkednek. Nem így van?
Kojnok István képviselő: Biztosan nincs annyi. A bérek emelkedése a nyugdíjak emelésével
nincs arányban.
Locskai Zoltán polgármester: Amennyiben nincs egyéb hozzászólás, vélemény, kérem, a
testület tagjait a rendeletmódosítás elfogadását kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2018.(X.31.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 16/2017.(XII.19.) számú rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
4.4.Művelődési ház helyiségeinek bérleti díj felülvizsgálata
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a Művelődési ház helyiségeinek
bérleti díj felülvizsgálata. 2012 óta a bérleti díjak nem változtak. Az első két tételt nem
javasolom változtatni, mert nagyon ritka esetben kerül sor a helyiségek bérlésére. Amit
változtatni javasolok a b), c), d) pont. Az előcsarnok és a kiállító terem bérleti díja 200,-Ft-tal,
a bemutatóterem 1.000,- Ft-tal emelkedne. A bizottsági ülésen nézetkülönbségek alakultak ki,
volt, aki úgy érzi, hogy az 1.000,- Ft emelkedéssel a szolgáltatás felmondásra kerül. Én nem
látom ennek a veszélyét. Kérdés, vélemény?
Varga István képviselő: Ahogyan bizottsági ülésen is említettem én elfogadom az 1.000,- Ftos emelést.
Locskai Zoltán polgármester: Nem ismerem a bérlő árbevételét.
Trembeczky Károly alpolgármester: Ez nem lehet, mert iparűzési adót fizet.
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Locskai Zoltán polgármester: Igen, korábban a Regulát Óra Bt. keretében folytatta a
tevékenységet, 2018 évtől a saját nevén. Gyakorlatilag erre az évre neki csak bejelentési
kötelezettsége van, tehát amikor azt mondtam, hogy nem ismerem a bevételét, ez meg is állja
a helyét.
Kojnok István képviselő: Eben az esetben én arra leszek kíváncsi, hogy milyen hatással lesz
a szolgáltatás díjára? Mert, ha emelkedni fog, a lakosságot sújtjuk.
Locskai Zoltán polgármester: Gyanítom, hogy 2012. óta a szolgáltatás díja emelkedett,
függetlenül attól, hogy az önkormányzat nem változtatott a bérleti díjon.
Varga István képviselő: Arra gondoljon képviselő úr, ha beutazik Makóra, már az útiköltség
megemeli a szolgáltatás árát.
Locskai Zoltán polgármester: Bízom benne, hogy ez a döntés nem befolyásolja a
szolgáltatás folytatását. A bizottságok megtárgyalták, és elfogadásra javasolták. Van-e még
egyéb észrevétel? Amennyiben nincs, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
159/2018. (X. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Művelődési ház helyiségeinek bérleti díj felülvizsgálata
NORMATÍV HATÁROZAT
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Dózsa György Művelődési Ház helyiségeinek igénybevételéért fizetendő
bérleti díjakat az a)-d) pont esetében 2019. január 1. napjától az e) pont
esetében a kihirdetését követő hatályba lépéssel az alábbiakban állapítja meg:
a) művelődési ház igénybe vétele, kivéve a
fogadóterem teljes berendezéssel
48 órás időtartamra

nyári időszakban:
25.000,- Ft
téli időszakban:
45.000,- Ft

b) nagyterem, büfé teljes berendezéssel

nyári időszakban:
15.000,- Ft
téli időszakban:
45.000,- Ft

c) előcsarnok, büfé, tálaló

az év bármely időszakában
2.000,- Ft

d) kiállító terem

nyári időszakban:
2.000,- Ft
téli időszakban:
2.800,- Ft

e) bemutató terem (gázfűtéssel)

10.500,- Ft
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
A határozatról értesül:
1.) Locskai Zoltán polgármester
2.) Izsákné Hetényi Valéria jegyző
3.) Horvát Éva analitikus könyvelő
4.) Kimpán Erika pénzügyi előadó
4.5.
A Nagylak 402. hrsz-ú Beépített terület megnevezésű ingatlanban található 2 db
önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása és újbóli pályázat kiírása
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a Nagylak 402. hrsz-ú Beépített
terület megnevezésű ingatlanban található 2 db önkormányzati lakás hasznosítására kiírt
pályázat elbírálása és újbóli pályázat kiírása. Korábban két lakást meghirdettünk értékesítésre,
a határidőig nem érkezett pályázat. A határozati javaslatban látható, hogy meg kell állapítani,
a pályázat nem volt sikeres, valamint célszerű az új pályázati kiírás határidejét meghatározni.
Én 2018. december 31. napját javasolom. Volt érdeklődés, megnézte a helyszínt, de a pályázat
benyújtására nem került sor. A bizottságok megtárgyalták és javasolják a testületnek
elfogadásra. Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. Aki az 1. számú határozati javaslattal
egyetért, kézfeltartással jelezze:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
160/2018. (X. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Nagylak 402/A/10. számú lakásra kiírt lakáspályázat érvénytelenné
nyilvánítása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 121/2018. (VII.25.)
számú testületi határozat alapján a Nagylak 402./A/10. számú 109 m2
alapterületű lakás hasznosítására kiírt pályázatot ajánlat hiányában
eredménytelenné nyilvánítja.
Határidő: azonnal, értelem szerint
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Határozatról értesítést kapnak:
1. Locskai Zoltán polgármester
2. Izsákné Hetényi Valéria jegyző
3. Irattár
Locskai Zoltán polgármester: Aki a 2. számú határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással
jelezze:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
161/2018. (X. 29.) képviselő-testületi határozat
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Tárgy: A Nagylak 402/A/7. számú lakásra kiírt lakáspályázat érvénytelenné nyilvánítása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 122/2018. (VII.25.)
számú testületi határozat alapján a Nagylak 402./A/7. számú 34 m2
alapterületű lakás hasznosítására kiírt pályázatot ajánlat hiányában
eredménytelenné nyilvánítja.
Határidő: azonnal, értelem szerint
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Határozatról értesítést kapnak:
1. Locskai Zoltán polgármester
2. Izsákné Hetényi Valéria jegyző
3. Irattár
Locskai Zoltán polgármester: Aki a 3. számú határozati javaslattal, határidő 2018.
december 31. egyetért, kézfeltartással jelezze:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
162/2018. (X. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Nagylak 402/A/10. számú önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat
kihirdetése
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletben foglaltak
szerint az értékesítésre szánt a Nagylak 402./A/10. számú 109 m2
alapterületű lakás kikiáltási árát 1.000.000 Ft-ban határozza meg és
hasznosítására az előterjesztés mellékelte szerinti pályázatot hirdeti meg.
Határidő: azonnal, értelem szerint
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Határozatról értesítést kapnak:
1. Locskai Zoltán polgármester
2. Izsákné Hetényi Valéria jegyző
3. Irattár
Locskai Zoltán polgármester: Aki a 4. számú határozati javaslattal, határidő 2018.
december 31. egyetért, kézfeltartással jelezze:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
163/2018. (X. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Nagylak 402/A/7. számú önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat
kihirdetése
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Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati
rendeletében foglaltak szerint az értékesítésre szánt a Nagylak 402./A/7.
számú 34 m2 alapterületű lakás kikiáltási árát 410.000 Ft-ban határozza meg
és hasznosítására az előterjesztés mellékelte szerinti pályázatot hirdeti meg.
Határidő: azonnal, értelem szerint
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Határozatról értesítést kapnak:
1. Locskai Zoltán polgármester
2. Izsákné Hetényi Valéria jegyző
3. Irattár
4.6. A Művelődési Házban lévő helyiség iránti helyiségbérleti kérelem elbírálása
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a Művelődési Házban lévő helyiség
iránti helyiségbérleti kérelem elbírálása. A bérleti díjak a művelődési ház helyiségei esetében
megszülettek. Kérelmező kérelmet nyújtott be a helyiségbérleti szerződés
meghosszabbítására, mert a jelenlegi 2018. október 31. napjával lejár. A bizottságok
megtárgyalták és a tavalyi évhez képest, hogy határozatlan időre, 10.500,-Ft/hó bérleti díj
ellenében javasolja a testületnek elfogadásra. A határozatlan időre szóló szerződés megkötése
problémát nem jelent. A szerződés már az új bérleti díjat tartalmazza majd. Kérdés, vélemény
van-e?
Trembeczky Károly alpolgármester: A határozati javaslatban az összeg ki van pontozva.
Mi ennek az oka?
Locskai Zoltán polgármester: Az előterjesztésekben nem tudtuk meghatározni előre az
összeget, hiszen nem lehetett tudni, mekkora összeget határoz meg a testület. Természetesen
10.500,- Ft/hó fog szerepelni a bérleti díj összegénél. Egyéb kérdés, észrevétel? Nincs, aki
egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
164/2018. (X. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Művelődési Házban lévő helyiség iránti helyiségbérleti kérelem elbírálása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező 167 hrsz.-ú, 6933 Nagylak, Nyárfa sor 9.
szám alatti művelődési ház épületében lévő 16 m2 alapterületű helyiségre
Gyúróné Markó Julianna 6932 Magyarcsanád, Petőfi u. 16. szám alatti lakossal
a bérleti szerződést
2018. november 01. napjától határozatlan időre meghosszabbítja.
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Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a bérleti díj mértékét havi
10.500,- Ft összegben határozza meg.
A határozatról értesül:
1.)
Locskai Zoltán polgármester
2.)
Izsákné Hetényi Valéria jegyző
3.)
Horváth Éva analitikus könyvelő
Felelős: polgármester, jegyző,
Határidő: azonnal, értelem szerint
4.7. Nagylak Községi Önkormányzat épületeinek átalakítása, korszerűsítése kivitelezésére
vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés Nagylak Községi Önkormányzat
épületeinek átalakítása, korszerűsítése kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás
megindítása. Döntést kell hozni arról, amennyiben a pályázat megvalósítása zöld utat kap, az
önkormányzat részéről az önerő biztosított. Előreláthatólag december elején
megkezdődhetnek a munkálatok. A nyílászárók cseréje az időjárástól függetlenül is
végezhető, ami nem, az a külső szigetelés, valamint a napelemek telepítése. Volt időszak,
hogy már le is mondtunk a beruházás megvalósításáról. Az önerő most már rendelkezésre áll,
az iparűzési adóbefizetések révén. A befejezés várható időpontja 2019. július 31. Kérdés,
vélemény van-e?
Trembeczky Károly alpolgármester: A pályázati kiírásban nem szerepel a befejezés várható
időpontja.
Locskai Zoltán polgármester: Az a pályázati kiírásban van benne. Az előterjesztés nem
erről szól, hanem a közbeszerzés kiírásáról. Ezt a tényt csak tájékoztatásul mondtam el. Egyéb
kérdés, észrevétel? Nincs, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
165/2018. (X. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nagylak Községi Önkormányzat épületeinek átalakítása, korszerűsítése
kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Nagylak Község
Községháza energetikai korszerűsítése” tárgyában a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. §-ban foglaltak alapján a határozat
melléklete szerinti ajánlatkérési dokumentációt elfogadja, és a dokumentáció
alapján tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indít.
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A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzattal
szerződéses jogviszonyban lévő hivatalos közbeszerzési tanácsadó útján
minden, a közbeszerzési eljárás során keletkezett minden nyilatkozat és
intézkedés megtételére, valamint a Bíráló Bizottság tagjainak kijelölésére.
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Nagylak Község Községháza energetikai korszerűsítése” tárgyában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. §-a szerinti tárgyalás
nélküli eljárást, melyre az alábbi ajánlattevőket hívja meg ajánlattételre:
1. SKORPIÓ Kft.
2318 Szigetszentmárton, Ráckevei út 1.
Adósz: 10444360-2-13
2. enerGO ZERO Kft.
1085 Budapest, Stáhly utca 1. fszt. 4/a.
Adósz: 14629514-2-42
3. Laminar Bau Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát utca 8.
Adósz: 23908758-2-13
4. CSÁMPI&CSÁMPI Kft.
5630 Békés, Tárház u. 66.
Adósz: 25335828-2-04
5. Békési Általános Építőipari Bt.
5630 Békés, Álmos u. 9.
Adósz: 22229566-2-04
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesítést kap:
-

Locskai Zoltán polgármester
Izsákné Hetényi Valéria jegyző
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
EU-MED TENDER Közbeszerzési Szolgáltató Kft.
Szilágyi Anita ügyvezető

Locskai Zoltán polgármester: Mielőtt az egyebekre rátérnénk, szeretnék szót adni Bodor
Attila kirendeltség-vezetőnek, aki a toborzással kapcsolatban szeretne szólni a testülethez.
Bodor Attila kirendeltség-vezető: Köszönöm a szót. Szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet, hogy a Csongrád Megyei Rendőr főkapitányság pályázatot írt ki NagylakKiszombor illetve Szeged határrendészeti állományába. Szórólapokat hoztam, melyeket itt
hagynék. Ezen minden információ megtalálható annak, akit a felhívás érdekel. A jövedelem
bruttó 220 e forint+ugyanennyi cafetéria juttatás, költségtérítés. Feltétel a magyar
állampolgárság, 18. életév, a büntetlen előélet, a mindenkori nyugdíjkorhatár -10 év, érettségi.
A környéken végzett toborzást a honvédség, a határvadászat, és most a rendőrség is. Mivel
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országos cég, ezért sokan azért nem jelentkeztek, mert nem akartak az ország másik felében,
vagy Budapesten dolgozni. Ez a pályázati felhívás helyben lenne, az a kérés, hogy a
szórólapokat terjessze az önkormányzat, valamint ha valakinek kérdése van, a feltüntetett
telefonszámon elér. Ami még fontos, a továbbképzés. Az országban 5 helyen képzik a
határrendészeket, de mi jelen esetben Szegeden oldjuk meg a képzést, ami fél éves. A cél,
hogy képzett útlevélkezelőket és járőröket tudjunk foglalkoztatni. Ehhez kérem a testület
segítségét, amit előre is köszönök.
Locskai Zoltán polgármester: Mi is köszönjük és kérem képviselőtársaimat terjesszék a hírt.
Kojnok István képviselő: Szeretném kérdezni, hogy a fiam révén érintett vagyok, mert ő is
jelentkezett volna. Mivel nincs érettségije, eleve nem is mert jelentkezni. Viszont van 3 éves
ipari iskolája. A gyakorlati életben ugyanolyan hasznos tagja lehet a társadalomnak. Tehát
akkor alapfeltétel az érettségi.
Bodor Attila kirendeltség-vezető: Igen, mert jogszabály írja elő.
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés parancsnok úrhoz. Nincs, akkor megköszönöm
a tájékoztatást.
5.sz. n a p i r e n d: Egyebek
Locskai Zoltán polgármester: Folytassuk a munkát az egyebekkel. Kérdés, észrevétel az
egyebek tekintetében?
Trembeczky Károly alpolgármester: Az előző testületi ülésen határozatot hoztunk arról,
hogy a buszmegállót elbontjuk. Szeretném szorgalmazni, hogy ez mihamarabb megtörténjen.
Locskai Zoltán polgármester: Napirenden van. Azért nem került eddig sor rá, mert
ünnepségek voltak, nem értek rá a közmunkások, de megcsinálják. Még mielőtt elmenne
alpolgármester úr, csak címszavakban szeretném tájékoztatni egy-két intézkedésről.
Megkértük az állásfoglalást a kormányhivataltól a kocsibejáró ügyében, erre a válasz ez idáig
nem érkezett meg. Elküldtük a levelet az Alföldvízhez a csőtörés helyreállítása ügyében,
várjuk a választ. Ezek voltak a legfontosabbak.
Trembeczky Károly alpolgármester: Köszönöm szépen.
Locskai Zoltán polgármester: Egyebekben van-e még hozzászólás?
Kojnok István képviselő: Amit szeretnék fölvetni az Alpolgármester urat érzékenyen érinti.
A tiltó táblák túlszabályozása a községen átmenő forgalommal szemben. A Romániából
gépjárművel miért nem hajthatok be a Petőfi utcába?
Locskai Zoltán polgármester: Mert tiltja a tábla.
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Kojnok István képviselő: Indokolt ez?
Locskai Zoltán polgármester: Erről testületi ülésen volt szó, ott született a döntés.
Trembeczky Károly alpolgármester: Testületi döntés volt.
Kojnok István képviselő: Akkor még nem voltam tagja a testületnek. Én a gyakorlatban
történő alkalmazásról szóló döntést ellenzem.
Trembeczky Károly alpolgármester: Kérem képviselő társamat, azt vesse össze a Rózsa sor
és a Petőfi u. forgalmát. Ugyanis a tiltótáblák kihelyezése előtt napi 300-400 autó hajtott
keresztül indokolatlanul.
Kojnok István képviselő: Azzal még egyet értek, hogy egyes járműveket kitiltanak az
utcából, dehogy a kerékpárosokat is!
Varga István képviselő: Az akkori testület megszavazta.
Kojnok István képviselő: Én az ésszerűséget és a tényeket vitatom ezzel kapcsolatban.
Trembeczky Károly alpolgármester elment. 15.05 órakor
Locskai Zoltán polgármester: Az biztos, hogy többször beszéltünk erről testületi ülésen, de
tapasztalható, hogy lényegesen kevesebb jármű halad át az utcában. Nem igazán értettük mi
sem, hogy miért erre közlekedtek a járművek, mert a benzinkútnál is mehettek volna. A
számokkal kapcsolatban nem tudok nyilatkozni. A képviselő-testület bármikor élhet
javaslattal.
Kojnok István képviselő: Ennyi tábla soha nem volt a településen, és még sem változik a
helyzet.
Locskai Zoltán polgármester: Mi önkormányzat vagyunk. Fontos az, hogy a
belterületünkön milyentáblákat helyezünk el, de a hatékonyságát nem tudjuk befolyásolni.
Tudunk a rendőrkapitányságtól traffipax-ot kérni, de egyebet nem tehetünk.
Kojnok István képviselő: A Nyárfa soron például van 5 tiltótábla, amit 1 táblával meg lehet
oldani.
Varga István képviselő: Még több táblára is szükség lenne, mert a rendelőhöz menve a jobb
kéz szabályt senki nem tartja be.
Locskai Zoltán polgármester: Ez igaz, csak ahhoz nem kell tábla.
Kojnok István képviselő: Ugyanakkor a belső Rózsa soron 50 km/h meg van engedve.
Nagylakon a buszmegálló mögé van kitéve a tiltó tábla. A menetrend óvodás gyermek
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nagyságra van kihelyezve a Rózsa sori megállónál. Kezdeményezni kell a táblák
felülvizsgálatát.
Locskai Zoltán polgármester: Képviselő úr kérése az, hogy tegyük magasabbra.
Egyebekben van-e még hozzászólás? Nincs. A soros, nyílt ülésre tervezett napirendeket
megtárgyaltuk, a nyílt ülést berekesztem és zárt ülést rendelek el 15.50 órakor.

k.m.f.

Locskai Zoltán
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző
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