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Iktatószám: NAG/332-28/2018 

 

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK                      
2018. DECEMBER 07-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT 

ÜLÉSÉRŐL 

 

N A P I R E N D 

 

1. A Tisza-Maros értékei komplex kerékpáros túraútvonal kialakítása pályázathoz 
támogatási szándék nyújtása  

              Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 07-én 9.00 
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, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Tóth Józsefné szociális 
ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 

Locskai Zoltán polgármester: Köszöntöm a rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülésen 
megjelent képviselőket, Izsákné Hetényi Valéria jegyző asszonyt, és a hivatal munkatársát.  
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 5 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 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
186/2018. (XII.07.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. december 07.-i 
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. A Tisza-Maros értékei komplex kerékpáros túraútvonal kialakítása    
    pályázathoz támogatási szándék nyújtása  

                                 Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
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1.sz. n a p i r e n d: A Tisza-Maros értékei komplex kerékpáros túraútvonal kialakítása 
pályázathoz támogatási szándék nyújtása  
 

Locskai Zoltán polgármester: A napirend a Tisza-Maros értékei komplex kerékpáros 
túraútvonal kialakítása pályázathoz támogatási szándék nyújtása. Ehhez kérik az 
önkormányzatok támogatását, amely arról szól, hogy jelöljünk ki a közigazgatási területünkön 
saját tulajdonban lévő cirka 10 m2 területet, ahol a kerékpárosoknak pihenőhelyet lehet 
kialakítani. Asztalra, padra és kerékpártárolóra gondolunk. Az előterjesztésben a 167 hrsz.-ú 
művelődési ház területe szerepel, ehhez kérném a véleményeket, vagy ha más területre van 
javasat. 
 

Trembeczky Károly alpolgármester: Azt gondolom, hogy nem csak a kerékpárosoknak 
nyújtana pihenőhelyet a köztér, hanem a helyi lakosoknak, idelátogatóknak egyaránt. A 
művelődési ház közelsége hívogató, de a kerékpárútvonal távolsága számomra kérdéses. 
Javaslatom a Balatán tanya volt öltöző helyszínét ugyanakkora, vagy még nagyobb 
létesítményt hozzunk létre, mert adottak a közművesítettség feltételei. Közvetlenül a 
kerékpározó turisták útvonala mellett lenne elhelyezve. Továbbá a lakosaink számára is 
alkalmas kikapcsolódási lehetőség. A művelődési ház udvarában is adottak a lehetőségek, de 
nincs közvilágítás és vízvételi lehetőség. 

Locskai Zoltán polgármester: Egyéb javaslat, észrevétel? 
 
Kojnok István képviselő: Ennek megvalósítására kap-e pénzt az önkormányzat? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Önerőt nem igényel, 100%-ban a pályázat támogatja. A 
munkálatok a csanádpalotai közfoglalkoztatás keretében kerül kivitelezésre. 
 
Kojnok István képviselő: Az óvoda udvaron, ami már közösségi tér, van két félig nyitott 
szín. Ott nem lehetne kialakítani a pihenőhelyet? Állandó használatban nincs, a feltételek 
adottak, az útvonalat érinti, és esőben is védettséget nyújt.  Ez kérdés részemről. Én jobbnak 
tartanám, mint a művelődési ház udvarát, mert nem lehet tudni, hogy mennyire lesz rentábilis 
a jövőben. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Én fordítva látom a kérdést, mert a volt óvoda épületének 
funkciója meg fog változni, ott is szeretnénk egy közösségi teret kialakítani. Nem támogatom 
az óvodába bevinni a pihenőhelyet. Trembeczky képviselő társamnak válaszolva, a Balatán 
tanya nekem is eszembe jutott, de maga a környezet visszatartó erő. Az épület együttes nincs 
olyan állapotban, ami háttérnek megfelelő, ez, ami visszatartott a gondolattól. Egyéb kérdés, 
észrevétel van-e? 
 
Kelló Róbert képviselő: Javasolnám a volt kamionstop épületét, valamint a hozzátartozó 
területet. Ott van víz, ami nagyon fontos, hogy legyen lehetőség a felfrissülésre, valamint van 
működő WC.  
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Trembeczky Károly alpolgármester: Jó gondolatnak találom, mert a hosszú távú terv része, 
hogy Makó-Arad nyomvonalon kerékpárút kialakításra kerül. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Nem rossz gondolat. Mi a vélemény erről? 
 
Kelló Róbert képviselő: Lehet, hogy nincs 10 m2 csak 9. Szerintem a művelődési háznál az a 
probléma, hogy mindig kellene egy ember, aki kinyitja az ajtót. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A pályázatíró szerint az a terv, hogy Csanádpalota-
Nagylak - Magyarcsanád és minden olyan település kerékpárúttal legyen összekötve, ne csak 
a városok között legyen meg ez. A Balatán tanya ötlete azért merült föl bennem, mert 
Csanádpalota és Nagylak nyomvonala a forgalmi helyzet miatt egy kicsit bonyolult. Ez a 
nyomvonal vélhetőleg a vasút melletti útként megjelölt helyrajzi számon fog megvalósulni, 
mert az autópálya végett fölüljárót nem létesítenek, az autópályát másként nem lehet 
keresztezni, kisajátítást az út melletti részeken körülményes lenne, ezért gondoltam erre a 
területre. Önmagunk számára is fontos, hogy olyan állapotba hozzuk a területet, hogy ne 
legyen szégyenkezni valónk a turisták előtt. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Én magam is azt tartom reálisnak, hogy a kerékpárút a 43-as 
mellett Magyarcsanád irányába fog megvalósulni. Ezt figyelembe véve Kelló Róbert 
képviselő társam felvetése jobbnak tűnik. Én jó gondolatnak tartom. Egyéb kérdés, 
hozzászólás? 
 
Kojnok István képviselő: Az útvonal kivitelezésével kapcsolatban van-e valamilyen konkrét 
információ? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Nincs semmi. Nem kell ezt túlgondolni, mert egy 
pihenőhelyről van szó, ahol elfogyasztanak egy szendvicset, stb. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A pályázat író annak kapcsán keresett meg bennünket, 
hogy a 4. sz. választókerület összes települése legyen összekötve kerékpárúttal. Ennek 
kiépítése számtalan munkalehetőséget biztosít. A meglévők létrejötte Kövegy – Csanádpalota 
és Apátfalva - Makó bevásárlásra, munkába járásra ad lehetőséget.  A kerékpárutak 
létrehozása sok szempontból ésszerű és fontos. Hosszabbtávú elképzelésekről van szó a 
kerékpáros nyomvonal kialakítása kapcsán. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Amennyiben a pályázat nyer és kialakításra kerülnek ezek a 
pihenőhelyek, magával vonja az utak javítását is. Most a támogatásunkat kérik, de biztosan 
lesz folytatás, akkor fogunk találkozni a tervekkel is, mert szerintem ez egy egységes 
megvalósítás lesz. Egyelőre a terület kijelölése az, ami fontos a pályázat benyújtásához. 
Egyéb kérdés, észrevétel? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Én szeretném javasolni, a másik oldalon is 
megvalósítani egyet. 
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Locskai Zoltán polgármester: Fontos azt elmondani, hogy jelen helyzetben 1 helyet lehet 
kijelölni, helyrajzi szám megjelölésével, ezt kell eljuttatni Székkutasra. Teljes mértékben 
azonosulni tudok Kelló Róbert képviselő társam javaslatával. Kérdés, vélemény egyéb ötlet?  
 
Kojnok István képviselő: Valóban ez a hely mutatkozik a legjobbnak, de nyáron tűzi a nap a 
területet, nincs árnyék. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Azt azért nem mondhatjuk, hogy a kivitelezés során ennek 
nem tudunk eleget tenni, mert egy napernyőt tudunk biztosítani. Hangsúlyozom, hogy nem a 
részletekről van szó, hanem a pihenőhely területéről, ami önkormányzati tulajdon.  A 
hozzászólásokból úgy érzem, szavazhatunk. Aki egyetért a Petőfi u. végén lévő volt kamion 
shop, valamint nyilvános WC épületével és a hozzátartozó telek megjelölésével, 
kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

187/2018. (XII.07.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Tisza-Maros értékei komplex kerékpáros túraútvonal kialakítása pályázathoz 
támogatási szándék nyújtása 

H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tisza 
Maros értékei komplex kerékpáros túraútvonal kialakítása című, VP6-19-2.1-
84-4-17 kódszámú pályázati felhívásra a pályázat benyújtását támogatja.  
 
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat keretében 
hozzájárul, hogy a megvalósítás során a Nagylak 43-as főútvonal és a Petőfi 
utca kereszteződésében lévő 03/5 hrsz-ú épület és a körülötte lévő zöld 
területen kerékpáros pihenő-helyet létesítsenek.  
 
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat és intézkedés 
megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, ételem szerint  
 
Határozatról értesül:   
- polgármester, jegyző 
- pénzügyi csoportvezető  
- Székkutas Község Önkormányzata (6821 Székkutas, Béke utca 2.) 

 
Locskai Zoltán polgármester: Tájékoztatásul mondom, hogy a projekt bekerülési költsége 
35 millió forint, amihez önerő nem szükséges. Az más kérdés, hogy az ott lévő épületből mit 
szeretnénk kihozni. 
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A rendkívüli nyílt ülésre tervezett napirendeket megtárgyaltuk, köszönöm a megjelenést, az 
ülést berekesztem 9.30 órakor. 

 

k.m.f. 

 

Locskai Zoltán      Izsákné Hetényi Valéria 
  polgármester        jegyző 
 


