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Iktató szám: NAG/83-3/2019. 

 
NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. JANUÁR 28-ÁN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 
 
 
 

N A P I R E N D 
 

 
1. Polgármesteri tájékoztató 

Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

2. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapítása 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

3. Nagylak Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

4. Előterjesztések 
4.1. A nagylaki Román Nemzetiségi önkormányzat együttműködési megállapodásának  
       felülvizsgálata  
4.2. A közterület használatáról és a közterület használat díjáról szóló rendelet módosítása 
4.3.A Nagylak 402. hrsz-ú Beépített terület megnevezésű ingatlanban található 2 db 
önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása és újbóli pályázat kiírása 
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RENDELET 

 
 
 
 
2/2019.(I.29.) önkormányzati rendelet 
 

 
Nagylak Község Önkormányzata 2019. 
évi költségvetése 
 

 
3/2019.(I.29.) önkormányzati rendelet 
 

A közterület használatáról és a közterület 
használat díjáról szóló rendelet 
módosítása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

 
5/2019.(I.28.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Napirend elfogadása 
 

 
6/2019.(I.28.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Polgármesteri tájékoztató 
 

 
 
7/2019.(I.28.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása 
 

 
8/2019.(I.28.) képviselő-testületi határozat 
 

 
A nagylaki Román Nemzetiségi 
önkormányzat együttműködési 
megállapodásának felülvizsgálata  
 

 
9/2019.(I.28.) képviselő-testületi határozat 
 

A Nagylak 402. hrsz-ú Beépített terület 
megnevezésű ingatlanban található 2 db 
önkormányzati lakás hasznosítására kiírt 
pályázat eredménytelenné nyilvánítása 

 
10/2019.(I.28.) képviselő-testületi határozat 
 

A Nagylak 402. hrsz-ú Beépített terület 
megnevezésű ingatlanban található 2 db 
önkormányzati lakás hasznosítására kiírt 
pályázat eredménytelenné nyilvánítása 

 
11/2019.(I.28.) képviselő-testületi határozat 
 

A Nagylak 402. hrsz-ú Beépített terület 
megnevezésű ingatlanban található 2 db 
önkormányzati lakás hasznosítására kiírt 
pályázat kihirdetése 

 
12/2019.(I.28.) képviselő-testületi határozat 
 

A Nagylak 402. hrsz-ú Beépített terület 
megnevezésű ingatlanban található 2 db 
önkormányzati lakás hasznosítására kiírt 
pályázat kihirdetése 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 28-án 10.00 
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében 
megtartott soros, nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  

Locskai Zoltán polgármester 
Trembeczky Károly alpolgármester 
Kojnok István 
Kelló Róbert  
Varga István képviselők. 

 
 
Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Lakatos-Tóth Andor 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 5 fő 
megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitom.  
 
Locskai Zoltán polgármester: A mai ülés anyagának tárgyalását a meghívóban kiküldöttek 
szerint javasolom, egyéb javaslatom nincs. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a 
napirendekkel kapcsolatos javaslata, észrevétele? Amennyiben nincs egyéb javaslat, kérem, 
hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
5/2019. (I. 28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 28.-i soros, 
nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. Polgármesteri tájékoztató 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
2.Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
3. Nagylak Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
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4. Előterjesztések 
4.1.A nagylaki Román Nemzetiségi önkormányzat együttműködési 
megállapodásának felülvizsgálata  
4.2.A közterület használatáról és a közterület használat díjáról szóló rendelet 
módosítása 
4.3.A Nagylak 402. hrsz-ú Beépített terület megnevezésű ingatlanban található 
2 db  önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása és újbóli 
pályázat kiírása 
 
5. Egyebek 

 
1.sz. n a p i r e n d: Polgármesteri tájékoztató 
 
 
Locskai Zoltán polgármester: Kiadásra került a polgármesteri tájékoztató, kérem a 
képviselőket, az észrevételeket, kérdéseket tegyék meg. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: 2018.12.21. megbeszélés 40-es tábla kapcsán 
emlékszem arra, amikor képviselőtársam fölvetette a helységnév tábla alatt lévő 40-es tábla 
levételét. A figyelemfelhívás nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, így más helyre, 
illetve az útra került felfestésre. Mivel ezek megkoptak, szeretném javasolni az újrafestést.    
 
Locskai Zoltán polgármester: Ennek hiányát képviselő úr azért említette, hogy a belső 
Rózsa sor sebességkorlátozása nem valósul meg. Február 15. napjától az 5451 j. út 
visszakerül az önkormányzat igazgatásába. Reméljük, hogy az elkerülő beváltja a hozzáfűzött 
reményeket, és tehermentesíti az említett útszakaszt. Bízom benne, hogy ezzel a felmerült 
probléma is megoldódik.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: 2019. január 4-én a dandártábornok úrral történt 
egyeztetés során felmerült-e az a javaslatom, hogy a települést az elkerülővel összekötő 
szakaszon megállni tilos tábla kerüljön ki, ezzel csökkentve az átutazók részéről keletkezett 
minden nemű hulladékot. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Nem vetettem föl ezt a kérdést, mert megerősítést ezzel 
kapcsolatban nem kaptam. A főút a Magyar Közút kezelésébe kerül, nem tudom, mennyire 
veszik figyelembe a probléma csökkentésére irányuló javaslatot. Igazából a belterületen 
megállni tilos tábla kihelyezésének a jelzésére nem is emlékszem. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Az én gondolatom csak az elkerülő útra vonatkozik. 
Csak ezzel lenne elkerülhető az a szeméthalmaz, ami azon az útszakaszon keletkezik. 
Szeretném, ha ez továbbításra kerülne. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Egyéb észrevétel van-e? 
 
Varga István képviselő: Nem véletlenül van a helységnév tábla alá kihelyezve a 40-es tábla, 
mert ennek a sebességnek a betartása az egész falura vonatkozik.  
  
Trembeczky Károly alpolgármester: Örömmel tapasztalom, hogy a rendőrök ellenőrzik 
járművezetőket a gyorshajtás miatt, mert a járművezetők a 40-es sebességet túllépik. 
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Varga István képviselő: A rendőröket ki ellenőrzi, amikor 120km/óra sebességgel 
közlekednek. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Valóban így van, ezt már az elődöm is tolmácsolta a 
felettesek felé. Bízom benne, hogy az elkerülő átadásával a rendőrök is azt a szakaszt 
használják. 
 
Kojnok István képviselő: Örülök, hogy felkerült a sebességkorlátozást jelző tábla a 
helységnév tábla alá. Ugyanis a játszótértől az iskoláig tartó szakaszon kiemelten indokolt, 
hiszen helybeliek indokolatlanul száguldoznak.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Értem a hozzászólást, bár a tábla nem fogja megoldani ezt a 
kérdést. Visszatérnék képviselő úr kérdésére, dandártábornok úrral történt tárgyalásara. 
Kitértünk az önkormányzat és a határrendészeti kirendeltség között létrejövő megállapodásra. 
Tájékoztattam arról, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelő tisztántartási feladatokat 
közfoglalkoztatotti létszám hiányában nem tudja vállalni az önkormányzat. Jó lenne, ha a 
tábla megoldaná a problémát, de nem fogja megoldani. Viszont anyagbeli (festék) 
hozzájárulással tudunk segíteni, amit örömmel vett. Egyéb kérdés, észrevétel van-e? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki egyetért a polgármesteri tájékoztató 
elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

6/2019. (I. 28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató elfogadása 
 
 

H a t á r o z a t 
 

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: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  
kötelezettségeinek megállapítása 
 
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés az önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása. A bizottságok 
megtárgyalták, javasolják a testületnek elfogadásra. Felkérem Popovics Krisztián pénzügyi 
csoportvezetőt, hogy röviden tájékoztassa a testületet. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Tisztelt Testület! Jogszabályból eredő 
kötelezettség. Az önkormányzatnak ilyen ügylete nincsen. Se kötvényt nem bocsátott ki, sem 
hitellel és egyéb fizetési kötelezettséggel nem rendelkezik. Éppen ezért maga a stabilitás 
ilyenkor nulla. Ezt kötelező elfogadni. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel van-e? Aki egyetért az előterjesztés 
elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
7/2018. (I. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, 
valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
három évre várható összegét a melléklet szerinti táblázatban bemutatottak 
szerint jóváhagyja. 

 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesítendők:  
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Popovics Krisztián pü csoportvezető 
 

 
 
3. sz.n a p i r e n d: Nagylak Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend Nagylak Község Önkormányzata 2019. 
évi költségvetése szóló előterjesztés. A bizottságok a 15. számú táblázat javításával javasolják 
elfogadásra. A szociális ellátásokra 2,940 millió, a bizottság negyedévente kimutatást kér 
arról, hogyan gazdálkodhatnak a rendelkezésükre álló pénzből, amit meg is fognak kapni. A 
helyi adók területén is jó irányba történtek változások. Jelentős összege került behajtásra. 
Főleg a gépjárműadó esetén figyelhető meg. Jelenleg 2 gépjármű forgalomból történő 
kivonására került sor. Ez is azt bizonyítja, hogy a befizetések megtörténnek, hiszen ez 
visszatartó erő. Jó úton haladunk, olyanok adóhátraléka is behajtási folyamatban van, akik 
már elköltöztek a településről. Ügyvédnő segítségével fizetési meghagyások vannak 
folyamatban. TOP pályázat 2019. júliusban átadás. Szerdán kerül, sor a szerződés aláírására, 
ezt követően megkezdődnek a munkálatok. Lakásbérlet díjak terén is jelentős változásokat 
figyelhetünk meg. Vannak notórius hátralékosok, de a lakásbérleti szerződéskötés elmaradása 
a befizetésre sarkallja a bérlőket. Ennyit a bevételekről. A kiadások terén csökken a szociális 
hozzájárulás adómértéke. A kafetériát szép kártyára utaljuk negyedévente. A szociális 
étkeztetés terén február-március hónapban emeléssel kalkulálunk. A start munkaprogram 
tovább folytatódik, ragaszkodtam a 15 főhöz, ebben egyeztünk meg a foglalkoztatási 
osztállyal. Ennyit szerettem volna tájékoztatásul elmondani. Popovics Krisztián pénzügyi 
csoportvezetőnek van-e az előterjesztéssel kapcsolatos kiegészítésre.       

 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A 15. számú mellékletben volt egy hiba, ami 
javításra került. Egyebeket nem kívánok hozzáfűzni.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Arról kérnék tájékoztatást, hogy korábbi testületi 
üléseken felvetettem az apparátus jutalmazását, amit képviselőtársaim is támogattak. Ez a 
támogatási forma melyik rovaton jelenik meg. 
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Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A 17-es melléklet K506 rovaton szerepel. 
1,500,- Ft-tal van az előirányzatba betervezve. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Köszönöm. Szeretnék javaslatot tenni. Kojnok 
képviselőtársam észrevételét támogatva a Rózsa sor és a Maros utca vonatkozásában. A 
B111-es rovatban a közutak fenntartására 1,200 e forint van tervezve, ezért lépcsőzetesen a 
fekvőrendőr elhelyezését kezdeményezem, mert a 40-es táblának nincs visszatartó ereje.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Kojnok István képviselő úr, mint utcalakó támogatná a 
kezdeményezést? 
 
Kojnok István képviselő: Nem. Akikkel beszéltem, egyikőjük sem gondolkodott 
fekvőrendőr elhelyezésében. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Köszönöm, javaslat visszavonva. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A település a szociális ellátások feladatait 
társulásban keretében oldotta meg. A társulásból történő kilépéssel az elszámolás során vagy 
fizetés, vagy visszafizetés keletkezhet, amit betervezni a költségvetésbe nem lehet. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Decemberben kaptunk egy levelet a társulástól, ahol 
táblázatban mutatták ki, hogy településünk 3,2 millió forinttal tartozik a társulásnak. A 
könyvelésre felkért szakemberrel történt egyeztetés során jelenleg a társulás tartozik nekünk 
270 e forinttal.  
 
Horváth Éva munkatárs bejött, hogy jegyzőasszonyt keresi Vetróné Negreu Mariana a 
Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Dokumentációs és Információs 
Központja igazgatója, érdeklődik, hogy meddig várjon. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Míg a testületi ülés be nem fejeződik. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Néhány percet engedélyez a testület? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Nem járulok hozzá.  
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Nem járul hozzá a testület? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Én nem. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Annyi időre menjen ki jegyzőasszony, míg közli, hogy mikor 
fejeződik be a testületi ülés. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző asszony elhagyta a helyiséget 11.31 órakor. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A társulás több településnek tartozik. Számunkra az már jó, 
hogy a kimutatás szerint nekik kell részünkre visszatéríteni összeget, hogy erre mikor kerül 
sor, vagy egyáltalán sor kerül-e, azt nem tudom megmondani. Az előterjesztéssel 
kapcsolatosan van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Megkérem, a munkatársamat szóljon jegyző 
asszonynak, hogy várja a testület. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző asszony visszaérkezett a helyiségbe 11.35 órakor. 
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Locskai Zoltán polgármester: Aki a 2019. évi költségvetés elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendelete alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/(I.29.) önkormányzati rendelete 

Nagylak Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről 
 

A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.  
 
 

4. sz.n a p i r e n d: Előterjesztések 
 
4.1.A Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásának 
felülvizsgálata 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a Nagylaki Román Nemzetiségi 
Önkormányzat együttműködési megállapodásának felülvizsgálata. Ezt minden évben a 
jogszabályi előírásra felül kell végezni. Változást nem kezdeményeztünk. Kérdés, hozzászólás 
van-e? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Vajon Romániában hány magyar lakta kisebbséggel 
rendelkező település tud önkormányzati együttműködést kötni a román többségű 
önkormányzattal? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Nekem nincs ilyen jellegű kimutatásom. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Nyilvánvaló. Az országos és a napi sajtóból tudva a 
Romániában élő magyar kisebbség szorongatott állapotban van. Indokoltnak tartom, hogy 
erről beszéljünk. Sajnálatos dolog az is, hogy jön az Országos RNÖ Dokumentációs 
Központjának igazgatója és a testület méltóságát sárba tiporva, jegyző asszonyt kiveszi a 
munkájából. Kérdezem továbbá azt is, hogy Romániában hány magyarlakta településen van 
együtt a magyar és a román zászló. Sok dologban kell észrevételt tennem, nyilván az 
olvasottságom, a tanultságom és a politikai ismereteim kikívánkoztatják belőlem ezeket a 
gondolatokat. Az RNÖ működést a településen elismerem és méltatom. Viszont azt, hogy az ő 
költségvetésük működésében a mi településünk rendezvényeinek a színvonalemelését tesszük 
közzé. A saját költségünk is meg van rendezvényeink lebonyolításához. Az RNÖ a saját belső 
identitásának kulturális feladataival kell, hogy törődjön. Korábban is beszéltem már erről 
polgármester úr. Sajnos tudomásul kell, vegyük azt, hogy a nemzettársaink Romániában olyan 
helyzeteket élnek meg, amivel itt a Magyarországon élő román nemzetiségűek soha nem 
találkoznak, mert mi oly mértékben fölkaroljuk őket, ahogyan az európai unió szabályai 
engedik. Ez az együttműködés a nélkül is megtörténne, ha nem kötnénk írásos megállapodást. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm a hozzászólást, szeretnék reagálni. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A gondolathalmaz megjelenését a jegyzőkönyvben 
szeretném kontrollálni.      
  



9 

 

Locskai Zoltán polgármester: Felhívom alpolgármester úr figyelmét, hogy erről 
jegyzőkönyv és hangfelvétel is készül, illetőleg a sajtó munkatársa is jelen van. Jó esély van 
arra, hogy ez széles körben megjelenik. Mindenkitől azt várom, hogy jelezze azt, hogy 
hozzászólása mennyire a saját véleménye, vagy a tisztségéből fakadóan úgy gondolja, hogy 
ennek így kellene lenni. Személyes véleményem az, hogy a kapcsolatokat ápolni kell. 
Tiszteletben kell tartani az RNÖ helyi létét. Bármilyen nemzetiségi önkormányzat működne a 
településünkön, akkor is arra törekednék, hogy jó kapcsolat alakuljon ki közöttünk. Ezt az 
irányvonalat képviselem. A romániai Nadlac település polgármesterével is kitűnő kapcsolat 
alakult ki közöttünk függetlenül attól, hogy ő nem beszél magyarul. Meghívásra tiszteletet 
teszünk egymás településén, így volt ez a mi falunapunkon, de az ő városnapjukon is. A 
megállapodás nem mai keletű, hosszú évek óta létezik, amit én folytatni kívánok. A testület is 
jóváhagyta, kifogás nem merült föl. Természetesen változásokat lehet tenni. Megszüntetést 
nem javasolok, de ha a testület változtatást javasol, meg lehet tenni. Köszönöm. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Magyarország részéről Nagylak település volt az első 
olyan falu, amely a szomszédos Romániával, mint határtelepülés, a javaslatomra fölvette a 
kapcsolatot. Erre én büszke is vagyok. Az akkori jegyzővel és háziorvossal delegációként 
mentem ki Romániába, hogy a jószomszédi viszonyt megalapozzuk. Azóta sem tapasztalom 
azt, hogy a romániai Nadlac polgármesteri hivatalában, a polgármester szobájában és a 
tanácskozótermében magyar zászló lenne kint. A kölcsönösség kellene, hogy domináljon. Ne 
csak magyarországi Nagylak és romániai Nadlac viszonylatában, hanem a szélesebb 
vertikumban is. Ezen álláspontom mellett kitartok. Ha nem lenne tudomásom arról, hogy az 
erdélyi magyarságot a románság milyen presszió alatt tartja, nem is szólnék erről. Ha 
szabadon nyilatkozhatnának, élhetnének, nem volnának iskola bezárások, a nagyenyedi 
iskolában osztályokat szüntetnek meg, a marosvásárhelyi egyetemen, hogy ne lehessen 
magyarul tanulni, és még számtalan sajtóból származó információ jutnak el hozzám – 
sajnálom, hogy polgármester úrhoz nem -, ami indokolja azt, hogy akár a sajtó jelen létében is 
erről beszéljek. Nem szégyellem e gondolataimat, bátran kiállok emellett. Tudom, hogy az 
országos politika is azon küzd, és azon ténykedik, hogy az erdélyi magyarságot támogassa és 
életben tartsa. Én is e mellett állok ki, és rendkívül sajnálatosnak tartom az iménti inzultációt, 
hogy jegyző asszonyt az Országos RNÖ Dokumentációs Központjának igazgatója testületi 
ülésről kilicitálja. Vannak méltóságok, melyeket be kell tartani, és ennek polgármester úr a 
felelőse.  
  
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm szépen a tanácsokat. Két észrevételem van a 
hozzászólással kapcsolatosan, és lezárnám a témát. Az nem lehet példa, amit alpolgármester 
úr elmondott, hogy mi történik Romániában a magyarokkal. Nagylak önkormányzata az 
elmondottakra tekintettel azt ne tegye, hogy minden kapcsolatot megszakít a román 
önkormányzattal, akik törvényes keretek között működnek. A magyar törvények erre 
lehetőséget adnak. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A hangfelvétel rögzíti. Nem tiltakozom a működésük 
ellen. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Ezt én nem tartom követendő példának. A másik gondolatom, 
jegyző asszonynak megengedtem, hogy kimenjen 0,5 percre. Köszönöm. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Egy rövid gondolatot szeretnék.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Egy rövid gondolat jegyző asszonytól, Kojnok István 
képviselő társamtól, azt követően a vitát zárjuk le. 
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Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Elnézést kérek mindenkitől, hogy megszakítottam az ülést, 
polgármester úr engedélyt adott rá. Nem hiszem, hogy ez idáig előfordult, hogy testületi 
ülésről eltávoztam. Ez egy előre megbeszélt, fontos dolog volt. Ezért jeleztem, hogy egy 
percet kérek, mert tudtam, hogy rövid lesz. A jegyzőnek nem a politika a feladata a testületi 
ülésen, hanem a törvényesség felügyelete. Az alaptörvény biztosítja a nemzetiségek jogait, a 
nemzetiségi önkormányzatok működését. Azért vagyunk itt, hogy a Nagylaki Román 
Nemzetiségi Önkormányzatnak a törvényes működését elősegítsük. Ennek elintézésére rövid 
időre volt szükségem, mely más időpontban nem volt megoldható.  Az RNÖ valós szerv, és 
együttműködési megállapodás van a két önkormányzat között. A két testületnek az 
együttműködésre kell törekednie a törvényes keretek között.   
 
Kojnok István képviselő: Személyes meggyőződésről szeretnék említést tenni. Klárik Attila 
sakktornát szervezett, aminek keretében kijutottunk Pécskára Itt a magyarlakta területen 
semmiféle ellentétet, nemzetiségi problémát nem tapasztaltam, ami itt most fölmerült. Ki volt 
téve a magyar és a román zászló is. A közösség szót értett egymással mindenben. Az itt 
elhangzott ellentéteket nincs okunk itt fölhozni. Nem értek egyet az elhangzottakkal.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Amennyiben másik két képviselőtársam nem kíván 
hozzászólni szavazásra bocsátom az előterjesztést. Aki az együttműködési megállapodás 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
8/2019. (I. 28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásának 
felülvizsgálata 
 

H a t á r o z a t 
 

A Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2015. (I.26.) 
határozattal elfogadott és megkötött Együttműködési Megállapodást 
felülvizsgálta azt módosítani nem kívánja, az együttműködési megállapodás 
változatlan tartalommal hatályban marad. 
 
Felelős: elnök, jegyző  
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesítést kap:  
- Vetró Róbert elnök 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető 
- Locskai Zoltán polgármester  
 

4.2. A közterület használatáról és a közterület használat díjáról szóló rendelet módosítása   
 

Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend, közterület használatáról és a közterület 
használat díjáról szóló rendelet módosítása. Bizottságok megtárgyalták. Az ülés óta van-e 
újabb kérdés, hozzászólás?  Nincs, aki az előterjesztés elfogadásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/(I.29.) önkormányzati rendelete 

a közterületek tisztántartásáról, a közterület használat díjáról szóló 16/2015.(IX.30.)  
rendelet módosításáról 

 
A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.  

 
 
4.3. 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 napirend, a Nagylak 402. hrsz.-ú Beépített terület 
megnevezésű ingatlanban található 2 db önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat 
elbírálása és újbóli pályázat kiírása. A bizottságok megtárgyalták, javaslat volt hirdetési 
felületen, akár facebook megjelenítéssel is biztosítsunk nagyobb nyilvánosságot. Mindezek 
mellett egyéb észrevétel, kiegészítés van-e? Nincsen. 4 határozati javaslatról kell dönteni. Aki 
az 1. számú határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
9/2019. (I. 28.) képviselő-testületi határozat 
A Nagylak 402/A/10. számú lakásra kiírt lakáspályázat érvénytelenné nyilvánítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 160/2018. (X.29.)  
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 az 2. számú határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
10/2019. (I. 28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Nagylak 402/A/7. számú lakásra kiírt lakáspályázat érvénytelenné nyilvánítása 
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H a t á r o z a t 
 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 161/2018. (X.29.)   
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 az 3. számú határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
11/2019. (I. 28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Nagylak 402/A/10. számú önkormányzati lakásra hasznosítására pályázat 
kiírása 
 

H a t á r o z a t 
 

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 az 4. számú határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
12/2019. (I. 28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Nagylak 402/A/7. számú önkormányzati lakásra hasznosítására pályázat 
kiírása 
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H a t á r o z a t 
 

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 

 
5. sz.n a p i r e n d: Egyebek 
 
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend az egyebek, átadom a szót a testületnek. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Korábban szóba került a Nagylak FC működésével 
kapcsolatosan a személyem, mint a klub elnöke és az alpolgármesteri mandátum révén az 
összeférhetetlenség kérdése. Tisztelt jegyző asszony, szeretném bejelenteni, hogy a sportklub 
vezetői státusza nem korlátozza a képviselői tisztségem, azt, hogy én alpolgármesterként 
tevékenykedjem. Az összeférhetetlenség csak a sajtó és a média területére vonatkozik, ami 
korlátozza az adott személy közügyekben való részvételét. Mindezek ellenére 
kezdeményeztem a labdarúgó egyesület megszüntetését a cégbíróságnál. Az adóhatóság 
részéről is megtörtént a visszaigazolás. Tájékoztatom polgármester urat és a képviselőket, 
hogy klub számláján fennmaradó összeget Nagylak Község Önkormányzat számlájára át 
fogom utalni, olyan tevékenység felhasználása céljából, ami a sporttal kapcsolatos. Ezennel 
bejelentem képviselőtársaim és a sajtó felé, hogy a Nagylak FC megszűnt. 
A temetőben járva fölhívtam egy helyzetre a figyelmet, kérdezném, hogy milyen bejárások 
történtek?  
Évekkel ezelőtt jeleztem, hogy a Family Frost dudát használva járja körbe a települést, amiért 
ellenszenv alakult ki irányomban. Akkor csak időpontváltozást, és a hangjelzés korlátozását 
kértem. Mostanra ez megváltozott. Vasárnap, délben jelzi, hogy megérkezett. Ez már nem 
járható, kérem, változtassa meg ezt az időpontot. A bizottsági ülésen beszéltem a hó 
eltakarításról. Ismételten szeretném kérni, hogy azok az ingatlantulajdonosok, akik nem 
végzik el ezt a feladatot, azokat a törvényi, és a helyi rendelet szabályai szerint a jegyző járjon 
el. A hivatal felé történő jelzés feladatával a közhasznú munkások vezetőjét bízzuk meg. Nem 
járható út, hogy lakótársaink nem takarítják el a havat. A háziorvosnál járva doktor úr 
elmondta, hogy az orvosi rendelőben lévő vizsgáló kicsi. Mozgáskorlátozott nem tud bejutni, 
és ott mozogni, de a járó beteg kezelésnél is szűkösnek bizonyul. Fölmerült annak a gondolata 
részemről, hogy az óvoda, mint helyszín, ami jelenleg üres helyiség, fölmerülhet-e, hogy ott 
alakítanánk ki az orvosi rendelőt. Kérném polgármester urat, vegye föl ez ügyben velük a 
kapcsolatot.        
 
Locskai Zoltán polgármester: Nagylak FC-vel kapcsolatosan sajnálatos, hogy a 
bajnokságon nem tud részt venni. A számláján keletkezett pénzt tömegsportra fogjuk költeni. 
Korábban a civil szervezet pályázatot nyújtott be működési és egyéb támogatásra. Ez az ügy 
akkor került a testület elé. Nem azért került a testület elé, hogy az alpolgármester nem lehet a 
vezetője, itt a támogatásról volt szó. Jól emlékszem erre jegyző asszony?  
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Izsákné Hetényi Valéria jegyző: A helyi rendeletben foglaltak alapján nem felelt meg a 
benyújtott pályázat, tekintettel arra, hogy a kiírásban szereplő dokumentumok nem kerültek 
csatolásra, a NAV felé az éves beszámolók nem teljesültek. Ennek kapcsán merült fel 
alpolgármester úr személye. Akkor mondtam azt, hogy valószínű az összeférhetetlenség 
ténye, de meg kell nézni a vonatkozó jogszabályokat. Ennek áttekintése után megállapítható, 
hogy nincs kizáró ok a tisztség ellátására vonatkozóan. Azóta nem került vissza testületi 
ülésre, de a nyugdíjas klubbal kapcsolatos kérelem sem. A bejelentéssel jól értelmeztem, hogy 
megszűnt? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Meg fog szűnni. 2017-ben, amikor először fölmerült 
az, hogy nem szavazhatok a klubom támogatását illetően, - amit soha nem is tettem meg -, 
összehívtam a csapatot, és egy új vezetőség állt föl, a vezetője Rácz Pál lett. Így történt. Pénzt 
áldoztam rá, ténykedtem benne.   
 
Locskai Zoltán polgármester: Ez dokumentálva van? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Természetesen dokumentálva volt. Rácz Pál volt a 
közvetítő személy az adóhatóságon, a statisztikai hivatalon keresztül, minden ment a maga 
útján, ahogyan kell. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Hivatalosan a cégbíróságon nem lett átvezetve. Amikor 
lekértük az adatokat, akkor még alpolgármester úr volt az elnök.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Ettől még az én összeférhetetlenségem nem állt fönn, 
mert a jogszabály nem mondta ki, hogy én nem lehetek sportvezető.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Novemberben beszéltünk arról is, hogy ha jó idő lesz, 
akkor térképvázlat készül a temetőről, hogy a vélt rendezetlenséget fölszámoljuk. 
Alpolgármester úr és Kojnok István képviselő társam vállalták ennek az elkészítését. 
 
Kojnok István képviselő: Nem vállalom, mert ezt szakembernek kell elkészíteni. Az előző 
testületülésen szóvá tettem a száguldó motoros magaviseletét. 140-el száguldozni nem semmi.    
 
Locskai Zoltán polgármester: Nem hivatalos tervre gondoltunk, hanem azon a részen 
betervezni a járdát, merre nézzenek a sírra helyezett fejfák. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Ha nem akarja, akkor majd Kelló Róbert 
képviselőtársammal megcsináljuk. Elvállalja? 
 
Kelló Róbert képviselő: Elvállalom. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A Family Frost autóval kapcsolatosan, mennyire találkozik 
alpolgármester úr véleménye a lakosságéval. 
 
Varga István képviselő: Beszéltem vele, csak vasárnap tud jönni.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Első körben megpróbálok kapcsolatot teremteni velük, és egy 
másik napra teszek javaslatot. 
 
Kojnok István képviselő: Nem hallottam kifogást a lakosok részéről. Ez a falu kiszolgálása 
érdekében történik.  
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Locskai Zoltán polgármester: Abban meg tudunk egyezni, hogy a szolgáltatásra szükség 
van. Képviselők javaslata, hogy hétköznap legyen? Akkor megkeresem a szolgáltatót és erre 
teszek javaslatot? Amennyiben nem tudja eldönteni a szolgáltató, akkor marad a vasárnap. 
 
Kelló Róbert képviselő: Azért jön vasárnap, mert hétköznap nincs vásárlója. 
 
Varga István képviselő: Hétköznap dolgoznak az emberek, így ez neki nem megfelelő. Arra 
lehet számítani, hogy akkor inkább befejezi a szolgáltatást. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Az európai országok falvaiban a lakosok véleményére 
betiltották.  
 
Varga István képviselő: Az a baj, hogy az általa árusított termékekért be kell utazni Makóra, 
mert a helyi boltokban nem olyan széles a kínálat. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Nem azt akarom, hogy megszűnjön, hanem ne 
vasárnap délben történjen az árusítás. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Tárgyalásokat kezdeményezek a hétköznapra, amennyiben a 
szolgáltatóval nem tudok megegyezni, akkor marad a vasárnap. 
Hó eltakarításról beszéltünk a bizottsági ülésen. Elmondtam, hogy a lakatlan ingatlanok előtt 
megpróbáljuk eltakarítani, de nem tudjuk megtenni ezt mindenütt. A helyi rendeletünk 
lehetőséget ad arra, hogy szankciót alkalmazzunk. A kérdés az, hogy akarunk-e ennek 
megfelelően eljárni. Tájékoztatás, felszólítás, fényképfelvétel, majd tekintet nélkül 
mindenkire kiterjedő bírságolás. Döntsünk, hogy mit akarunk? 
 
Varga István képviselő: Aki dolgozik, reggel 5 órakor elmegy otthonról. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: István, délután sincs eltakarítva a hó. A munkából 
hazatérő kötelessége az ingatlan előtt lévő járda tisztántartása. Az a baj, aki ezt nem teszi 
meg, és 4 nap után letaposva jégpályává válik. Ezzel nem értek egyet. Kötelessége ezt 
megtenni. A bizottsági ülésen általam felvetett gondolat erre irányult.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Mivel 3-4 közmunkásunk van, először az intézményeinket, a 
buszmegállókat kel csúszásmentessé tenni. 
 
Kojnok István képviselő: Javasolom, hogy a felszólítást követően tisztítassuk meg az 
ingatlan előtti járdát, és számlázzuk ki a tulajdonosnak. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Ennyi létszám mellett ezt nem tudom megígérni. Nincs 
emberünk. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Megerősítem, aki a helyi rendeletben foglaltaknak 
nem tesz eleget, bírságoljuk meg. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Ebben az ügyben lépni fogunk. Pályázat, orvosi rendelő. 
Ebben az évben meghirdetésre kerül a faluprogram. Kérem a testületi tagokat, hogy 
gondolkodjanak, milyen fejlesztésekre lehetne pályázni, és ezzel kapcsolatosan két héten 
üljünk össze egy kötetlen beszélgetésre. Februárban a pályázatok kiírásra kerülnek, addig jó 
lenne tudni, hogy mit szeretnénk. Visszatérve a rendelőre, én olyan mértékű bővítésre 
gondoltam, hogy az épület alapterülete is nagyobb lenne. 
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Trembeczky Károly alpolgármester: A doktorok elmondása szerint, de én is egyetértek, a 
vizsgáló mindenképpen kicsi. Az óvoda épületénél minden adott egy korszerű orvosi rendelő 
kialakítására. Parkolási lehetőség, mozgáskorlátozottaknak bejutás, stb. Én a főbejáratot is 
arról gondolnám megtervezni. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A megbeszélés tárgyát képezheti, de én az óvoda épületének 
hasznosítását más célra gondoltam. Van-e még az egyebekben észrevétel? 
 
Kojnok István képviselő: A foci klubbal kapcsolatosan megalakulásának örültünk és 
támogattuk. Arra viszont a mai napig nem kaptam választ, hogy miért került lebontásra az 
öltöző. Az épületet társadalmi munkában csináltuk. Semmi nem indokolta, hogy a lebontását. 
Főleg a klub megalakulásával egy időben. A játékosoknak meg a pályától távol kellett 
átöltözniük, a tisztálkodáshoz 1 tusrózsát biztosítva. Érthetetlen. 
 
Varga István képviselő: Közlekedési szempontból, a kanyar beláthatatlansága végett került 
lebontásra. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Erről nincs mit beszélni, az épület már régóta nincs ott. 
 
Kelló Róbert képviselő: A hó eltakarítással kapcsolatosan a hírlevélbe mindenképpen 
kerüljön bele, milyen következmények terhelik a tulajdonost egy baleset előfordulásakor. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Mindenki tudja, a lakosok napi szinten hallhatják a 
figyelmeztetést a médiából. 
 
Kelló Róbert képviselő: A Balatán tanya és a Gyár telep között lévő járda nem lett 
megtisztítva a hótól. 
  
Locskai Zoltán polgármester: Tudomásom szerint ez el lett takarítva. 
 
Kelló Róbert képviselő: Most ott jöttem el, nincs eltakarítva. Volt képviselőtársam jelezte, 
hogy tévesen lett az elhunyt neve feltüntetve a hírlevélben. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A mai napon megtörtént a helyesbítés. 
 
Kelló Róbert képviselő: Az állatitatónál lévő buszmegálló helye az elkerülő elkészültével hol 
lesz pontosan? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Pontosan a helyszínen meg fogom mutatni.  
 
Kelló Róbert képviselő: Attól félnek a Gyár telepen élők, hogy jutnak el a buszmegállóhoz? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Megoldjuk a problémát. Egyéb észrevétel? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A Petőfi utcában lakik egy házaspár a kiskorú 
gyermekével, akik Romániából jöttek át. Én a gyermeket mindennap látom, akinek 
feltehetően iskolában lenne a helye. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A családsegítő fölkereste a családot 2018. év végén. A 
gyermek Romániában lévő iskola tanulója. Szóban azt jelezte a családsegítő, hogy minden 
rendben van a családdal. 
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Trembeczky Károly alpolgármester: Nyilatkozzanak erről a szülők. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Nem a mi hatáskörünk, hanem a román hatóság az 
illetékes. 
 
Kelló Róbert képviselő: A Nyárfa soron levő, előttünk ismert ingatlanban tartott nagytestű 
kutya gazdájával a kerítés ügyében, sikerült-e beszélni? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Még nem sikerült. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A Pacsirta utca sarkán levő ingatlan melletti házban is 
megkezdte a kutya a kerítést, ott sem biztonságos a ház előtt elhaladni.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Az ő esetében már fényképfelvételek készültek, bírságolásra 
kerül sor. A nyílt ülésre tervezett napirendeket megtárgyaltuk, köszönöm a megjelenést, az 
ülést bezárom. 14.45 órakor 
 
  

k.m.f. 
 
 
 

 Locskai Zoltán Izsákné Hetényi Valéria 
 polgármester jegyző 
           
 
 
   


