Iktatószám: NAG/332-26/2018

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. NOVEMBER 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

NAPIREND
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
2. Beszámoló Nagylak Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III.
negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
3. Beszámoló a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati
költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Locskai Zoltán polgármester

Hivatal

2018.

évi

4. Előterjesztések
4.1.A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2019. évi belső ellenőrzési terve, 2018. évi
belső ellenőrzési terv módosítása, 2019-2022. évekre vonatkozó Stratégiai Ellenőrzési
terve
4.2.Nagylak Község Önkormányzatának 11735174-15354673 számú főszámlájához
bankkártya igénylése
4.3.Tulajdonosi hozzájárulás kérése az „Apátfalva-Mezőhegyes öntözőrendszer
fejlesztése” című projekt kivitelezésekor érintett Nagylak külterület 019/5 és 022/1
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út vonatkozásában
4.4.A szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló 13/2018.(VIII.16.) önkormányzati
rendelet módosítása
5. Egyebek
6. Zárt ülés
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer „A” típusú
pályázatára benyújtott pályázat elbírálása
- Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kérelmek
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RENDELET

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló
13/2018.(VIII.16.) önkormányzati szóló rendelet
módosítása

16/2018.(XI.27.) önkormányzati rendelet

HATÁROZAT

172/2018. (XI.26.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadása

173/2018. (XI.26.) képviselő-testületi határozat

Polgármesteri tájékoztató

174/2018. (XI.26.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló Nagylak Községi önkormányzat 2018.
évi
költségvetésének
I-III.
negyedéves
gazdálkodásáról

175/2018. (XI.26.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló
a
Magyarcsanádi
Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének
I-III. negyedéves gazdálkodásáról
A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2019. évi
belső ellenőrzési terve
A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2018. évi
belső ellenőrzési terv módosítása
A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 20192022. évekre vonatkozó Stratégiai Ellenőrzési terve

176/2018. (XI.26.) képviselő-testületi határozat
177/2018. (XI.26.) képviselő-testületi határozat
178/2018. (XI.26.) képviselő-testületi határozat

Nagylak Község Önkormányzatának 1173517415354673 számú főszámlájához bankkártya
igénylése
Tulajdonosi hozzájárulás kérése az „ApátfalvaMezőhegyes öntözőrendszer fejlesztése” című
projekt kivitelezésekor érintett Nagylak külterület
019/5 és 022/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út
vonatkozásában

179/2018. (XI.26.) képviselő-testületi határozat

180/2018. (XI.26.) képviselő-testületi határozat
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 26-án 14.00
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében
megtartott soros, nyílt üléséről.
Jelen vannak: Locskai Zoltán polgármester
Kelló Róbert
Kojnok István
Varga István képviselők.
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Trembeczky Károly alpolgármester.
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:
172/2018. (XI.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. november 26.-i
soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
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2. Beszámoló Nagylak Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének IIII. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
3. Beszámoló a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
4. Előterjesztések
4.1.A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2019. évi belső ellenőrzési terve,
2018. évi belső ellenőrzési terv módosítása, 2019-2022. évekre vonatkozó
Stratégiai Ellenőrzési terve
4.2.Nagylak Község Önkormányzatának 11735174-15354673 számú
főszámlájához bankkártya igénylése
4.3.Tulajdonosi hozzájárulás kérése az „Apátfalva-Mezőhegyes öntözőrendszer
fejlesztése” című projekt kivitelezésekor érintett Nagylak külterület 019/5
és 022/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út vonatkozásában
4.4.A szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló 13/2018.(VIII.16.)
önkormányzati rendelet módosítása
5. Egyebek
6. Zárt ülés
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer „A” típusú
pályázatára benyújtott pályázat elbírálása
- Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kérelmek
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?
Locskai Zoltán polgármester: Október 24-én a katasztrófavédelem ellenőrizte a településen
a belvízelvezető árkokat, rendben találtak mindent. Ezt követően Bárdi László urat fogadtam,
akivel a 2019. évi közmunkaprogrammal kapcsolatosan egyeztettem. Megerősítést kaptam,
hogy jövőre is lesz ilyen program. 16 fős létszámban gondolkodtam a jövőben. Jelenleg 8
főnk van. A védelmi bizottság ülésén is a belvízvédelemről volt szó, Gráf Józseffel a temető
előtt lévő leeresztés megerősítésével kapcsolatosan. Az EFOP pályázattal kapcsolatosan
történt egyeztetés, ebbe tartozik bele a „Szórakozz a nagyival” programsorozat. A rendőrség
egy helyi lakos ügyében keresett meg, javaslatuk az volt, hogy minden apró negatív
cselekedetét a delikvensnek jelezzük feléjük, csak abban az esetben tudnak eljárást indítani,
ha minél több bejelentés érkezik feléjük. Kérdés, észrevétel van-e?
Kelló Róbert képviselő: Említette polgármester úr a Gráf Józseffel történő megbeszélést,
megcsinálta a ravatalozó előtti részt?
Locskai Zoltán polgármester: Igen, behúzatta teljesen az épülethez, most már biztonságos.
Fontos munka volt ez, mert a téli időjárás okozhatott volna problémákat.
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Kojnok István képviselő: A rendőrség munkájával kapcsolatosan vetném föl, hogy a
lakosság részéről jött …
Locskai Zoltán polgármester: Az egyebekben szeretném a konkrétumokat tárgyalni, most a
napirendek tárgyalása legyen szem előtt. Türelmét kérném a képviselő úrnak, az egyebekben
meghallgatjuk.
Kojnok István képviselő: Rendben.
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:
173/2018. (XI.26.) 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: Beszámoló Nagylak Községi önkormányzat 2018. évi költségvetésének
I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a Beszámoló Nagylak Községi
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról
szóló
beszámoló. A pénzügyi bizottság az anyagot megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
testületnek. Varga István képviselőtársamat kérdezem, talált-e az anyagban olyan részt, amiről
bővebben szeretne tájékoztatást hallani.
Varga István képviselő: Nem találtam.
Locskai Zoltán polgármester: A kiadásokkal kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy a
közös hivatal fenntartásához Nagylak Önkormányzata 2018. évben 3 millió forintot tett hozzá.
Ez abból adódik, hogy a normatív finanszírozás nem fedezi azt a bért, amit a dolgozók részére
kifizetünk. Kérdés, hozzászólás van-e?
Locskai Zoltán polgármester: Nincs. Aki az előterjesztés elfogadásával egyetért, kérem,
kézfeltartással szavazzon.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
174/2018. (XI.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nagylak Községi önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves
gazdálkodásáról szóló beszámoló
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
3.sz. n a p i r e n d: Beszámoló a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a Beszámoló a Magyarcsanádi Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról.
Gyakorlatilag itt is a kiadás-bevétel oldalát láthatják a képviselők. A bizottság az anyagot
megtárgyalta, és egyhangúlag javasolja elfogadásra a testületnek. Kérdés, vélemény van-e?
Locskai Zoltán polgármester: Nincs. Aki az előterjesztés elfogadásával egyetért, kérem,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
175/2018. (XI.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének IIII. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanádi Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
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− Locskai Zoltán polgármester
− Izsákné Hetényi Valéria jegyző
− Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4.sz. n a p i r e n d: Előterjesztések:
4.1. A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2019. évi belső ellenőrzési terve, 2018. évi
belső ellenőrzési terv módosítása, 2019-2022. évekre vonatkozó Stratégiai Ellenőrzési terve
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a Makói Kistérségi Többcélú
Társulása 2019. évi belső ellenőrzési terve, 2018. évi belső ellenőrzési terv módosítása, 20192022. évekre vonatkozó Stratégiai Ellenőrzési terve. Felkérem a pénzügyi csoportvezetőt,
hogy Varga István képviselő urat 4-5 mondatban tájékoztassa az anyagról.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Három előterjesztésről van szó, ez 3 határozati
javaslatot tartalmaz. Az első a 2018. évi ellenőrzés, amibe 2 ellenőrzést vesznek be Makón,
emiatt szükséges a módosítás, a következő a jövő évi terv, amit ez év december 31. napjáig
kell elfogadni, a harmadik a stratégiai terv, ami a 2019-2023 évekre vonatkozó feladat ellátási
terv.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönjük, a pénzügyi bizottság az anyagot megtárgyalta és
egyhangúlag javasolja elfogadásra a testületnek. Van-e újabb kérdés, észrevétel az anyaggal
kapcsolatosan? Nincs, aki a 4.1. előterjesztés elfogadásával egyetért, kérem, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
176/2018. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2019. évi belső ellenőrzési terve
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi Belső
Ellenőrzési Tervet a mellékletek szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Izsákné Hetényi Valéria jegyző
Határidő: azonnal
Erről értesítést kap:
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Makói Kistérség Többcélú Társulás elnöke (6900 Makó Széchenyi tér 22.)
Locskai Zoltán polgármester: Aki a 4.1.A. előterjesztés elfogadásával egyetért, kérem,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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177/2018. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2018. évi belső ellenőrzési terv
módosítása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi belső
ellenőrzési terv módosítását megtárgyalta és az 1. számú mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Erről értesítést kap:
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Makói Kistérség Többcélú Társulás elnöke (6900 Makó Széchenyi tér 22.)
Locskai Zoltán polgármester: Aki a 4.1.B. előterjesztés elfogadásával egyetért, kérem,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
178/2018. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2019-2022. évekre vonatkozó Stratégiai
Ellenőrzési Terve
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019-2022.
évekre vonatkozó Stratégiai Ellenőrzési Tervet megtárgyalta és az
előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Erről értesítést kap:
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Makói Kistérség Többcélú Társulás elnöke (6900 Makó Széchenyi
tér 22.)
4.2. Nagylak Község Önkormányzatának 11735174-15354673 számú főszámlájához
bankkártya igénylése
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a Nagylak Község
Önkormányzatának 11735174-15354673 számú főszámlájához bankkártya igényléséről szóló
anyag. Januártól átszervezzük a pénzügyet, mert személyi változás lesz. A pénztáros kérte,
hogy közös megegyezéssel szüntessük meg a munkaviszonyát. Indokolásul előadta, hogy
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egyetemet végzett szakember, és olyan munkakörben szeretne dolgozni, ahol igazi kihívások
várnak rá. A másik érv a bizonytalan közigazgatási helyzet, amit nap, mint nap hallani.
Megértem a szándékát, mindamellett, hogy nagyon sajnálom. Az ő helyét nem kívánom
meghirdetni, hanem a közös önkormányzati hivatalon belül látjuk el a feladatot. Polgármester
úrral és jegyző asszonnyal megbeszéltük a helyzetet, és jó esélyt látunk arra, hogy meg fogjuk
tudni így oldani, ami költséghatékonysághoz is vezet. Ehhez kapcsolódik a bankkártya
igénylés. Régen nem volt ez probléma, mert a volt pénzügyes makói volt és kihozta a pénzt.
Az anyagot a pénzügyi bizottság megtárgyalta és egyhangúlag javasolja elfogadásra a
testületnek. Kérdés, észrevétel van-e? Jegyző asszonynak van-e?
Locskai Zoltán polgármester: Nincs, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
179/2018. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nagylak Község Önkormányzatának 11735174-15354673 számú főszámlájához
bankkártya igénylése
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat 11735074-15354673 számú, OTP Bank Nyrt-nél vezetett
bankszámlájához bankkártyát igényel az alábbi feltételekkel:
ATM készpénzfelvételi limit:
500.000,- Ft
POS készpénzfelvételi limit: egyenleg erejéig
Vásárlási limit:
500.000,- Ft
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint
Határozatról értesítést kap:
- Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
- OTP Nyrt. Makói Fiókja 6900 Makó, Széchenyi tér 14-16.
- Horváth Éva analitikus könyvelő
4.3. Tulajdonosi hozzájárulás kérése az „Apátfalva-Mezőhegyes öntözőrendszer fejlesztése”
című projekt kivitelezésekor érintett Nagylak külterület 019/5 és 022/1 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú út vonatkozásában
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kérése az
„Apátfalva-Mezőhegyes öntözőrendszer fejlesztése” című projekt kivitelezésekor érintett
Nagylak külterület 019/5 és 022/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út vonatkozásában.
Kormányhatározat született arról, hogy ez a rendszer megépül. A rendszer megépítése
nagylaki utat is érint. Áttanulmányozva a térképet, ez körülbelül azt a területet érinti, ahol a
Sisák tanyánál az út átfordul Nagy István tanyája irányába, a gyár fele. Azon a részen, ahol
területet adtunk a Duna Aszfaltnak is. Illetve a vasúttal szemben volt egy út befele, amit még
érint a vízelvezető rendszer. Úgy tudom, hogy abban még nincs döntés, hogy nyílt, vagy zárt
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rendszer lesz-e. De a pénzügyi csoportvezető lehet, hogy többet tud ezzel kapcsolatban,
hiszen Magyarcsanádot is érinti.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Nem született még erről döntés. Mikor
országgyűlési képviselő úr Magyarcsanádon volt lakossági fórumon, ezzel kapcsolatosan
elmondta, hogy jó lenne, ha nem zárt rendszert építenének ki, mert akkor a gazdák is
hozzáférhetnének. Valószínű, hogy ezt fogják szorgalmazni a végleges döntéskor, de ez még
tervezési szakaszban van.
Locskai Zoltán polgármester: Az előterjesztés a hozzájárulásunkat kéri. Semmi
dokumentációt nem láttunk ezzel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel van-e? Nincs, aki az
előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
180/2018. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás megadása az „Apátfalva-Mezőhegyes öntözőrendszer
fejlesztése” című projekt kivitelezésekor érintett Nagylak külterület 019/5 és 022/1 hrszú önkormányzati tulajdonú út vonatkozásában
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § biztosított
jogkörében eljárva a Viziterv Environ Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca
15.3. em.) által kért a Nagylak külterület 019/5 és 022/1 helyrajzi számú utak
vonatkozásában az NY-2 nyomóvezeték kivitelezéséhez szükséges tulajdonosi
hozzájárulását megadja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő értesítésre: azonnal
A határozatról értesítést kapnak:
1.) Locskai Zoltán polgármester
2.) Viziterv Environ Kft. 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.3. em.
3.) Irattár
4.4. A szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló 13/2018.(VIII.16.) önkormányzati
rendelet módosítása
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag
támogatásról szóló 13/2018.(VIII.16.) önkormányzati rendelet módosítása. Az elszállítással
kapcsolatosan az alábbi módosítást javasolom, erre tekintettel kellene elmozdulnunk más
irányba, ugyanis nincs ember, akivel ezt meg tudnánk oldani. Ezért is ez a fő indoka a
módosításnak. Mivel 25 kg-os zsákokban kerül kiosztásra, mindenki próbálja megoldani.
Nyilván akik erre egészségügyi problémákra tekintettel nem képesek, 65 év felettiek, egyedül
állóak, azoknak megoldjuk az elszállítást és ki fogjuk vinni. Kérdés, észrevétel van-e?
Varga István képviselő: Korábban sem volt ilyen, mindenki elvitte magának.
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Locskai Zoltán polgármester: Tavaly a tűzifát az önkormányzat vitte ki. Fentiekben
elhangzottak végett történik a módosítás. November 30. napján zárul az igények benyújtási
határideje. Eddig 40 körüli kérelem érkezett. Tavaly elérte az 57 főt a kérelmezők létszáma,
abból elutasított is volt. Bízom benne, hogy a héten megjön a szén. A mennyisége 20 raklap,
ugyanoda rakjuk le, ahova tavaly a tűzifát. December 3-án a bizottság megtárgyalja, szerdán
megkezdenénk az osztást, csütörtökön pedig kiszállítanánk azoknak, akik a rendelet szerint
jogosulta erre.
Kelló Róbert képviselő: Hol lesz elhelyezve a szén?
Locskai Zoltán polgármester: Az iskola épületénél, ahol tavaly a tűzifát tároltuk.
Kelló Róbert képviselő: Papírzsákokba lesz, nem fog elázni?
Locskai Zoltán polgármester: Nem papírzsákokba, műanyagzsákokban van 25 kg, raklapra
elhelyezve és zsugorfóliázva.
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Nincs, aki az előterjesztéssel
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2018.(XI.27.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló 13/2018.(XI.27.) számú rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
5.sz. n a p i r e n d: Egyebek
Locskai Zoltán polgármester: Egyebek következnek, hallgatom a képviselőket.
Kojnok István képviselő: A lakosság részéről igény merült fel arra vonatkozólag, hogy a
rendőrség az ellenőrzést gyalogosan végezze a településen. Ez mostanában nem fordul elő.
Hiába járnak el a járőr autók, biztosítva a rendet a településen. Kisebb rendbontások,
randalírozások esetén hiányzik a rendőri fegyelmezés, intézkedés.
Locskai Zoltán polgármester: Ezzel azt jelzi a lakosság, hogy a belső utcákon nem látni a
rendőröket? Mert én rendszeresen látom őket, itt vannak, jelen vannak, csak nem gyalogosan,
hanem gépjárművel.
Kojnok István képviselő: Igen kocsival járnak, de gyalogosan nem.

Locskai Zoltán polgármester: A mai világban ezt nem is lehet elvárni.
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Kelló Róbert képviselő: Nincs ember, de folyamatosan van rendőri jelenlét. Korábban azért
jártak gyalogosan, mert autó nem volt. Jelenleg több autó van, mint rendőr.
Locskai Zoltán polgármester: Mindenkinek azt javasolom, hogy bármi probléma van, fel
kell hívni őket. Egyéb kérdés, észrevétel?
Kelló Róbert képviselő: Ígérte polgármester úr a kendergyárnál a fűnyírást, de még a mai
napig nem történt meg. Jancsik Jánost láttam füvet vágni a hárs ligetbe, ahol 3 cm-es fű volt.
Ennyi erővel és üzemanyaggal, már a gyárnál is le lehetett volna vágni.
Locskai Zoltán polgármester: Ne is mondja képviselő úr. Nem üzemanyag probléma volt,
hanem elvi kérdés. Nem a mi területünk. A MÁV felé folyamatosan írtam a leveleket ez
ügyben. Kaptam is rá választ, hogy kis türelmet kérnek, mert vállalkozó fogja csinálni. Nem
történt meg. Újabb email, jöjjenek, mert rontja a település képét. Jött a válasz, értjük a
problémát külső vállalkozó novemberben megcsinálja. És ez így ment tovább, és a mai napig
nem történt semmi. Ezért csináltam belőle elvi kérdést, mert ha az valaki területe, akkor
érezze azt, hogy ott neki rendet kell tenni.
Varga István képviselő: Melyik területről van szó?
Locskai Zoltán polgármester: A kendergyári állomás mellett lévő rész. Most már nem
marad más hátra, mégis csak nekünk kell levágni, és meg is tesszük, de felháborító, hogy nem
végzi el a területén a munkát. Képviselő úr is azon az állásponton legyen, amit én, hogy akié a
terület érezze, hogy gondoskodnia kell róla. Le fogjuk vágni.
Kelló Róbert képviselő: A kendergyárnál, ahol az építkezés folyik, szeretném kérni, hogy az
állatitató felé vezető járdát feltölteni valami ideiglenes anyaggal, hogy lehessen használni. Az
állomás előtt lévő kicsi szemetest telehordta valaki, illetőleg szemeteszsákokat is tett oda.
Locskai Zoltán polgármester: Voltam kint, megnéztem ezt a területet. Azért van fölbontva,
mert a munkagépek folyamatosan fordulnak rá.
Kelló Róbert képviselő: Nem azt a részt mondom, hanem azt, ahol az új járdát építették.
Locskai Zoltán polgármester: Beszélek a munkavezetővel, de addig, amíg az építkezés nem
fejeződik be, folyamatosan találkoznak még kátyúkkal. Fölírtam. Egyéb hozzászólás? Nincs.
Röviden szeretném tájékoztatni a testület tagjait az év végi teendőkkel kapcsolatosan.
Falukarácsony időpontja 2018. december 16. vasárnap, délután 15.00 óra. Az utolsó héten a
közfoglalkoztatottaknak egy ebédet tervezek. Az adventi gyertyagyújtások istentisztelettel
időpontja december 02., és az azt követő hétvégék. A 65 év feletti időseknek
élelmiszercsomag az idén is lesz, pontos időpont még nincs. Az idén sem lesz a két ünnep
között ifjúsági klub. Soros testületi ülés december 17. délelőtt szeretnénk, valamint a jövőben
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is a délelőtti órában. A héten megérkezik a megrendelt szén, így december 03-án hétfőn lehet
bizottsági ülés.
Kojnok képviselőtársamnak mondom, hogy a 40-es táblával kapcsolatban beszéltem a Kárász
úrral. Rövidesen visszahelyezik, amit tulajdonképpen ők vettek le, két helyen. Amennyiben ez
visszakerül, hírlevélben jelzem, hogy a korlátozás a belső utcákra is vonatkozik, tartsa a
lakosság tiszteletben. A lakóinkat minden évben megajándékozzuk valami kedvességgel
karácsonyra. Ezt kihordással oldottuk meg, de ez nem igazán megoldható. Tavaly szaloncukor
és narancs volt, kíváncsi vagyok a képviselők véleményére. Arra gondoltam, ezen változtatni
kellene. Arra gondoltam, a kultúrház előtt egy forró tea kíséretében, kicsit beszélgetve
osztanánk ki az ajándékot. Aki nem tud eljönni, annak kivisszük. A kihordás, már egy kicsit
megkopott.
Kelló Róbert képviselő: Ki fogja kivinni, azoknak, aki nem tud eljönni?
Locskai Zoltán polgármester: Azt megoldjuk. Melyik verziót próbáljuk meg?
Kelló Róbert képviselő: Én szívesen elvállalom, de ketten nem fogjuk tudni kivinni.
Próbáljuk meg polgármester úr által említett módon.
Tóth Józsefné szociális ügyintéző: Javasolnám, hogy az időseknek adandó csomagátvétellel
összekötni. Ott is lehetne forralt bort adni, a képviselők is el tudnának jönni.
Locskai Zoltán polgármester: Próbáljuk meg ezt?
Kelló Róbert képviselő: Igen.
Kojnok István képviselő: Igen, jó gondolat.
Kelló Róbert képviselő: A Molnár Ibolya bérlőnél a zárat le kellene cserélni.
Locskai Zoltán polgármester: Megtörtént. Egyebekben van-e még hozzászólás? Nincs. A
soros, nyílt ülésre tervezett napirendeket megtárgyaltuk, a nyílt ülést berekesztem és zárt ülést
rendelek el 15.15 órakor.

k.m.f.

Locskai Zoltán
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző
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