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Iktató szám: NAG/83-5/2019.  
NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. FEBRUÁR 25-ÉN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 
 
 

N A P I R E N D 
 

 
1. Polgármesteri tájékoztató 

Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

2. Délút Kft. képviseletében tájékoztató az elkerülő úttal kapcsolatosan 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

3. Nagylak Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

4. Beszámoló a Dózsa György Művelődési Ház 2018. évi tevékenységéről és a 2019. évi 
munkaterv megvitatása 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 

 
5. Polgármester szabadsága ütemezésének megvitatása 

Előadó: Locskai Zoltán    
 

6. Előterjesztések 
      6.1. Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Nagylak Község Polgármestere részére 
      6.2. Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi Munkatervének   
             módosítása 
      6.3. Hozzájárulás kérése Falunap szervezéséhez 
      6.4. Civil szervezetek támogatása 
     6.5. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása 
      6.6. Tájékoztatás a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás          
             Társulási megállapodásának felülvizsgálata 
      6.7. Tájékoztató szociális célú normatívák alakulásáról 
      6.8. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a    
             fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
      6.9. Fiókgyógyszertár létesítésére nyújtott támogatás elszámolása 

 
7. Egyebek 
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RENDELET 

 
 
 
 
5/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet 
 

 
Nagylak Község Önkormányzata 2018. 
évi költségvetésének módosítása 
 

 
6/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet 
 

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

 
 

HATÁROZAT 
 
 

 
16/2019.(II.25.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Napirend elfogadása 
 

 
17/2019.(II.25.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Polgármesteri tájékoztató 
 

 
18/2019.(II.25.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Tájékoztató az elkerülő úttal 
kapcsolatosan 
 

 
19/2019.(II.25.) képviselő-testületi határozat 
 

Beszámoló a Dózsa György Művelődési 
Ház 2018. évi tevékenységéről 

 
20/2019.(II.25.) képviselő-testületi határozat 
 

A Dózsa György Művelődési Ház 2019. 
évi munkaterve 

 
21/2019.(II.25.) képviselő-testületi határozat 
 

Polgármester szabadsága ütemezésének 
megvitatása 
 

 
22/2019.(II.25.) képviselő-testületi határozat 
 

Cafetéria éves keretösszeg 
meghatározása Nagylak Község 
Polgármestere részére 

 
23/2019.(II.25.) képviselő-testületi határozat 
 

Nagylak Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2019. évi 
Munkatervének módosítása 

 
24/2019.(II.25.) képviselő-testületi határozat 
 

Hozzájárulás kérése Falunap 
szervezéséhez 

 
25/2019.(II.25.) képviselő-testületi határozat 
 

Nagylaki Nyugdíjas Egyesület „Civil 
szervezetek támogatására” benyújtott 
pályázat eredménytelenné nyilvánítása 

 
26/2019.(II.25.) képviselő-testületi határozat 
 

Nagylak Futball Club „Civil szervezetek 
támogatására” benyújtott pályázat 
eredménytelenné nyilvánítása 
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27/2019.(II.25.) képviselő-testületi határozat 
 

A Makói Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási megállapodásának módosítása 

 
28/2019.(II.25.) képviselő-testületi határozat 
 

Tájékoztatás a Makó és Térsége 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás Társulási megállapodásának 
felülvizsgálata 

 
29/2019.(II.25.) képviselő-testületi határozat 
 

Tájékoztató szociális célú normatívák 
alakulásáról 

 
30/2019.(II.25.) képviselő-testületi határozat 
 

Fiókgyógyszertár létesítésére nyújtott 
támogatás elszámolása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 25-én 10.30 

órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében 
megtartott soros, nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  Locskai Zoltán polgármester 

Trembeczky Károly alpolgármester 
Kelló Róbert 
Kojnok István képviselők. 

 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Varga István képviselő. 
 
Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető, 
Lakatos Tóth Andor CSMKH Makói járási hivatalvezető helyettes, Kovácsné Jani Gyöngyi 
könyvtáros, Bohák Lászlóné Nagylaki nyugdíjas Egyesület vezetője, 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, Varga István képviselő úr igazoltan van távol, 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, kérem, hogy aki a 
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
16/2019. (II. 25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. február 25.-i 
soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. Polgármesteri tájékoztató 

       Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

2. Délút Kft. képviseletében tájékoztató az elkerülő úttal kapcsolatosan 
                  Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

3. Nagylak Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása 
       Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
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4. Beszámoló a Dózsa György Művelődési Ház 2018. évi tevékenységéről és 

a 2019. évi munkaterv megvitatása 
                 Előadó: Locskai Zoltán polgármester 

 
5. Polgármester szabadsága ütemezésének megvitatása 

                 Előadó: Locskai Zoltán polgármester    
 

6. Előterjesztések 
        6.1.Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Nagylak Község Polgármestere 
        részére 
        6.2.Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi  
                  Munkatervének módosítása 
        6.3.Hozzájárulás kérése Falunap szervezéséhez 
        6.4.Civil szervezetek támogatása 
  6.5.A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának    
        módosítása 
  6.6.Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás          
        Társulási megállapodásának felülvizsgálata 
  6.7.Tájékoztató szociális célú normatívák alakulásáról 
  6.8.A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
  valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet  
  felülvizsgálata 
  6.9.Fiókgyógyszertár létesítésére nyújtott támogatás elszámolása 

 
7. 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. 
 
Kojnok István képviselő: A kerékpárút pihenőhely kimérése hol történt meg, mekkora és 
milyen minőségű területről van szó? 
 Locskai Zoltán polgármester: A terület kimérésére a megbeszéltek alapján került sor. A 43-
as főút mellett lévő önkormányzati tulajdonú nyilvános WC. A vázrajz is megérkezett. A 
továbbiakban egy kezelői hozzájárulást kell kérni a Magyar Közúttól. Amikor a 
dokumentumok megérkeznek, elküldjük a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez. Ettől kezdve a 
mienk lesz a terület. 
 
Kojnok István képviselő: Az elkerülő úttal kapcsolatosan kérnék bővebb tájékoztatás. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Ez a 2. napirendi pont lesz, ott szeretnék kitérni erre. 
 
Kojnok István képviselő: A Nagylaki Nyugdíjas Egyesület részéről milyen tájékoztatást 
kapott polgármester úr? 
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Locskai Zoltán polgármester: Tájékoztatást szeretnének kérni a NAV-tól, a szervezet 
további működésével kapcsolatosan. Ugyanis elmaradt beszámolókról, ennek 
következményéből adódó bírság, amit részletben fizetnének meg. Megegyeztünk abban, hogy 
beviszem őket Makóra. Ügyvéd Asszony fizetési meghagyást indított el a könyvelővel 
kapcsolatban. 
 
Kojnok István képviselő: A kialakult helyzet mind a két fél mulasztása, a szomorú az, hogy 
évek óta húzódik. 
 Locskai Zoltán polgármester: Én most is azt mondom, hogy a felvállalt vezetői státuszban 
legyek tájékozott a szervezet ügyeivel kapcsolatban. Az elintézett ügyekkel kapcsolatosan egy 
másolatot mindig kérni kellett volna. Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, 
kérem, szavazzunk. Aki egyetért a polgármesteri tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
17/2019. (II. 25.) 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: Délút Kft. képviseletében tájékoztató az elkerülő úttal kapcsolatosan 
 
 Locskai Zoltán polgármester: A következő napirend a Délút Kft. képviseletében tájékoztató 
az elkerülő úttal kapcsolatosan. A kft-nek a meghívó 3 héttel ezelőtt megküldésre került, 
visszajelzés nem érkezett. Nyilván jó lett volna, ha tőlük hallanánk a még hátralévő 
munkafolyamatokról. Megtörtént az elkerülő ideiglenes forgalomba helyezése Románia felől 
egy irányban. A kamionforgalomnak kötelező ezt az útvonalat használni. A személyautók, 
trélerek, furgonok is igénybe vehetik az elkerülő utat, de választhatnak útvonalat. A 43-ason 
Makó irányába, vagy a falun keresztül az autópályára történő feljutásra. A közvilágítás 
kiépítése még folyik, az útburkolati jelek felfestése még hátra van. A körforgalom és 
környéke a legnagyobb munka. 
 
Kojnok István képviselő: A trélereket nem lehet kötelezni az elkerülő használatára? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Jelenleg 7,5 t a szabályozás a faluba belépő járművek 
esetében, e szerint közlekedhetnek. Magyarcsanád település is mentesült a teherforgalom alól, 
a megnyitás alkalmával. Viszont várom a véleményeket a lakosok részéről a zajhatást illetően. 
Eddig pozitívumokat hallottam. 
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Kojnok István képviselő: Én beljebb lakom, de nem tapasztalok zajhatást. Lázár János 
képviselő úr ezen a helyen ígérte meg a zajvédő fal megépítését. Erről milyen információi 
vannak polgármester úrnak?   
 
Locskai Zoltán polgármester: A szerződés szerint az átadást követően zajszint mérésre kerül 
sor nappal és éjszaka is. Ettől függetlenül igen, Lázár képviselő úr kijelentette, hogy a zajvédő 
fal megépül.     
 Trembeczky Károly alpolgármester: Javasolom, miután az önkormányzat kezelésébe kerül 
át az új úttest, a 7,5 t össztömeg 3,5 t-ra módosuljon. Nyilván, ha helyi lakos építkezik a 
fuvarozást fuvarlevéllel alátámasztva, a 7,5-12 t járművek is engedélyt kapnak a 
behajthatásra. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Ez egy későbbi testületi ülés döntést igényel. Szerintem ezek 
a furgonok nem fognak bejönni a településre. Az út kezelésével kapcsolatosan tájékoztatom a 
testületet, hogy a körforgalomtól a határátkelőig terjedő szakasz új számozást kapott. Ez 4458 
j. út. A 4451 j. út az állatitatótól a Nagylak település tábláig tart. A Magyar Közút részéről 
fölmerült az a kérdés, hogy az önkormányzat akarja-e vissza ezt az utat. Ezen majd lehet 
gondolkodni, melyik verzió jobb az önkormányzatnak. Egyéb kérdés? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Amikor a nemzetközi forgalomba történő bevonásáról 
volt szó, megállapodtunk, hogy csak akkor adjuk át a kezelésükbe, ha az elkerülő megépülését 
követően felújítva kapjuk vissza.  
 Locskai Zoltán polgármester: Így van.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A polgármester úr által tett felvetés, arra enged 
következtetetni, hogy az útfelújítást akarják késleltetni. Ugyanis tönkre tették az utat, tele van 
kátyúval, stb. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Ez egy továbbgondolt felvetés. Ez egy lehetőség, és még 
távol van. Egyéb kérdés? Aki egyetért a tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
18/2019. (II. 25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Tájékoztató az elkerülő úttal kapcsolatosan 
 
 

H a t á r o z a t  
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az elkerülő úttal 
kapcsolatos tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadta.  

 
A határozatról értesítendők:  
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető 
 

 
 



8  

3. sz.n a p i r e n d: Nagylak Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása 
 
 Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend Nagylak Község Önkormányzata 2018. 
évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés. A bizottságoknak Popovics Krisztián 
pénzügyi csoportvezető néhány gondolatban vázolta, ismételten kérem, tegye meg most is.       

 Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az elfogadott rendelethez képest volt egy 
módosítás év közben. 2019. február 28.-ig eleget kell tenni ennek a jogszabályi 
kötelezettségnek, a 2018. évi tárgyévre vonatkozóan, tényszámokkal. Csökkenés tapasztalható 
azért, mert a tavalyi évben nem lettek végrehajtva a beruházások, valamint a 
közfoglalkoztatásban nem lett annyi személy foglalkoztatva, mint amennyi tervezésre került. 
A mellékletekben mindegyik normatív táblázat realizálásra került.  
 
Kelló Róbert képviselő: A szociális és pénzügyi bizottság az anyagot megtárgyalta, és 
egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm, szavazzunk. Aki az előterjesztéssel egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendelete alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2019.(II.26.) önkormányzati rendelete 

Nagylak Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.31.) rendelet 
módosításáról 

 A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.  
 
 

4. sz.n a p i r e n d: Beszámoló a Dózsa György Művelődési Ház 2018. évi tevékenységéről 
és a 2019. évi munkaterv megvitatása 
 
 Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend a Dózsa György Művelődési Ház 2018. 
évi tevékenységéről és a 2019. évi munkaterv megvitatásáról szóló előterjesztés. A 
bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják a testületnek. Amennyiben az ott 
elhangzottakon kívül új kérdés, hozzászólás felmerült tegyék meg. 
 
Kelló Róbert képviselő: Tavaly beszéltünk a 21-es teremben lévő kiállítási tárgyak 
átköltöztetéséről. Ez a gondolat előtérbe helyezésre került? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Támogattam, támogatta a testület is, de érzelmi okok miatt 
ebben az évben nem szeretném megtenni. 
 
Kojnok István képviselő: Egyetértek. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Mi a motiváció? 
 
Locskai Zoltán polgármester: A kiállítás az előző polgármester vágyának megvalósulása. 
Lakosaink közül is sokan vannak azok, akik jó szívvel emlékeznek a kendergyár történetére, 
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hiszen ez volt a munkájuk. Sokak lelkében ellentmondást szülne az áttelepítés ebben az 
évben, ezért nem javasolom ezt most megtenni. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A művelődési ház azért épült, hogy ott változatos 
szórakozási lehetőségek valósuljanak meg. Én voltam a kezdeményezője annak, hogy a 
kiállítás nagyon hasznos a település számára, de akadályozza a szolgáltatás megvalósulásának 
funkcióját. Az érzelmi okok nem szenvednek csorbát azáltal, hogy más helyre kerül át a 
gyűjtemény. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A hozzászólást értem, ez a gondolat korábban felmerült a 
nyugdíjas helyiséggel kapcsolatosan is. Én is azt vallom, hogy szükség van a helyiségre, csak 
az áthelyezést nem ebben az évben javasolom. 
 
Kojnok István képviselő: A kultúrához a gyűjtemény is hozzátartozik, és ott a helye. 
Egyetértek azzal, hogy ez az év nem alkalmas a megszüntetésére. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. 2 határozati javaslatot kell 
elfogadni. Aki az 1. sz. határozati javaslattal, a 2018. évi beszámoló elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon: 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
19/2019. (II. 25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Dózsa György Művelődési Ház 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadása 
 

H a t á r o z a t  
Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete a Dózsa György 
Művelődési Ház 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt 
elfogadja. 
 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
Határidő értesítésre: azonnal 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Kovácsné Jani Gyöngyi Ifjúsági Klub vezetője 
- Bohák Lászlóné Nagylaki Nyugdíjas Egyesület vezetője 
- Trembeczky Károly Nagylakért Alapítvány vezetője 

 
 Locskai Zoltán polgármester: Aki az 2. sz. határozati javaslattal, a 2019. évi munkaterv 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon: 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
20/2019. (II. 25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Dózsa György Művelődési Ház 2019. évi munkaterv elfogadása 
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H a t á r o z a t  

Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete a Dózsa György 
Művelődési Ház 2019. évi munkatervét megtárgyalta, azt a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: programvezetők 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozatot kapják: 
- Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat, 
- „Nagylakért” Alapítvány, 
- Nagylaki Nyugdíjas Egyesület 

 
5. sz.n a p i r e n d: Polgármester szabadsága ütemezésének megvitatása 
 Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend a polgármester szabadságának 
ütemezéséről szóló előterjesztés. A bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolják a 
testületnek. Amennyiben az ott elhangzottakon kívül új kérdés, hozzászólás felmerült tegyék 
meg. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Nincs, aki az előterjesztés elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
21/2019. (II. 25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Polgármester 2018. évi szabadságának igénybevételéről, 2019. évi szabadságának 
megállapításáról 
 

H a t á r o z a t  
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy 
Locskai Zoltán foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármestert 2019. évre 
vonatkozóan időarányosan 29 munkanap alapszabadság, illetve 6 nap előző 
évről áthozott szabadság illeti meg. A 2019. évi szabadság napok száma 
összesen 35 munkanap. 
A képviselő-testület Locskai Zoltán polgármester 2019. évben még igénybe 
vehető 35 munkanap szabadság ütemezését az előterjesztés mellékletét képező 
ütemterv szerint hagyja jóvá. 
 
Felelős: polgármester, nyilvántartásra: jegyző 
Határidő: értelem szerint 

 
6. sz.n a p i r e n d: Előterjesztések 
 
6.1. Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Nagylak Község Polgármestere részére 
 Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend Cafetéria éves keretösszeg 
meghatározása Nagylak Község Polgármestere részére szóló előterjesztés. A bizottságok 
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megtárgyalták, elfogadásra javasolják a testületnek. Amennyiben az ott elhangzottakon kívül 
új kérdés, hozzászólás felmerült tegyék meg. 
 Locskai Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel van-e? Nincs, aki az előterjesztés 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
22/2019. (II. 25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Nagylak Község Polgármestere 
részére 
 

H a t á r o z a t 
 Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete Locskai Zoltán 

foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester cafetéria juttatásának éves 
keretösszegét 2019. évre vonatkozóan időarányosan bruttó 176.576 Ft-ban 
határozza meg, melynek fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 
a személyi juttatások előirányzat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi 
csoportját, hogy a polgármester részére a Cafetéria Szabályzatban foglaltak 
szerint a polgármester nyilatkozata alapján a juttatásról gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester, nyilvántartásra: jegyző 
Határidő: értelem szerint 

  
6.2. Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi Munkatervének 
módosítása  
 Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a Nagylak Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2019. évi Munkatervének módosításáról szóló előterjesztés. A 
határrendészet és a rendőrség azzal a kéréssel fordult felénk, hogy március végéig szeretnének 
a beszámolási kötelezettségüknek eleget tenni. Dandártábornokot is meghívom erre az ülésre.  
Mivel a munkatervben május hónapra került tervezésre, ezért szükséges a módosítás. Kérdés, 
hozzászólás van-e? 
 
23/2019. (II. 25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi Munkatervének 
módosítása   

H a t á r o z a t  
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervét az 
alábbiak szerint módosítja: 
A májusi  ülés 2.) napirendi pontját a: „Tájékoztató a közrend és a 
közbiztonság helyzetéről” törli és azt a márciusi ülés napirendjén 2.) számú 
napirendként szerepelteti, minek következtében a 2.) - 5.) számú napirend 
számozása 3.) - 6.)-ra módosul. 
 
Felelős: munkaterv módosításért: jegyző 
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Határidő: azonnal, értelem szerint 
 
6.3.Hozzájárulás kérése Falunap szervezéséhez 
 Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés Hozzájárulás kérése Falunap 
szervezéséhez. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolták. Az 
összeg 2,5 millió forint, korábban 3 millió forint volt. Tavaly 1,5 millió forintot használtunk 
föl a rendezvényre. Azt szeretném kérni a képviselőktől, hogy1 hónapon belül, amennyiben 
van gondolat, javaslat osszák meg velem.  Nem tudom, hogy igénylik-e képviselők, hogy 
összeüljünk, vagy elegendő, hogy eljuttatják hozzám az ötleteket. Kérdés, hozzászólás van-e? 
 Trembeczky Károly alpolgármester: Kötetlen beszélgetést javasolok. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A jövő héten lehetne egy összejövetel, mert a „Magyar Falu 
Program” pályázathoz tervezetet kel összeállítanunk arról, hogy mit szeretnénk fejleszteni a 
településen. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Javasolom, minden ingatlan előtt a kapubejáró 
egységes kialakításának megvalósítását. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A javaslatokat összegezzük, meglátjuk, milyen lehetőségünk 
lesz az ötletek megvalósítására. Az előterjesztéssel kapcsolatosan egyéb kérdés, kiegészítés 
van-e? Nincs, aki az előterjesztés elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
24/2019. (II. 25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Hozzájárulás kérése Falunap szervezéséhez 
 

H a t á r o z a t 
 Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülte 2019 évben is meg kívánja 

rendezni a Falunapot, melyet rendezvénytervében szerepeltet. A Falunap 
megrendezésére 2.500.000,- Ft kiadási előirányzatot határoz meg a közösségi 
színterek üzemeltetése szakfeladaton az egyéb dologi kiadások terhére. 
 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
Határidő megrendezésre: 2019. augusztus 2-3. egyebekben: értelem szerint 

 
A határozatról értesül: 
Locskai Zoltán polgármester 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
Horváth Éva analitikus könyvelő 

 
6.4. Civil szervezetek támogatása 
 Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend, a civil szervezetek támogatásáról szóló 
előterjesztés. A bizottságok megtárgyalták, és javasolják a testületnek elfogadásra.    
 
Locskai Zoltán polgármester: Két határozati javaslatról kell döntenünk, aki egyetért az 1. 
sz. határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
25/2019. (II. 25.) testületi határozat 
Tárgy: Nagylaki Nyugdíjas Egyesület „Civil szervezetek támogatására” benyújtott 
pályázatának érvénytelenítése  

H a t á r o z a t 
 Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagylaki Nyugdíjas 

Egyesület „Civil szervezetek támogatására” benyújtott pályázatát a 49/2018. 
(IV. 23.) számú testületi határozat alapján a - hiánypótlásnak nem tett eleget - 
indokkal eredménytelennek nyilvánítja. 
 
Határidő: azonnal, értelem szerint 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Nagylaki Nyugdíjas Egyesület helyben 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Irattár  

 Locskai Zoltán polgármester: Két határozati javaslatról kell döntenünk, aki egyetért az 2. 
sz. határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
26/2019. (II. 25.) testületi határozat 
Tárgy: Nagylak Futball Club „Civil szervezetek támogatására” benyújtott pályázatának 
érvénytelenítése  

H a t á r o z a t 
 Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagylak Futball Club 

„Civil szervezetek támogatására” benyújtott pályázatát a 50/2018. (IV. 23.) 
számú testületi határozat alapján a - hiánypótlásnak nem tett eleget - indokkal 
eredménytelennek nyilvánítja. 
 
Határidő: azonnal, értelem szerint 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Nagylak Futball Club helyben 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Irattár 
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6.5. A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása 
 Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend, a Makói Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés. Az anyagban látható, egyrészt 
hogy a polgármesterek változása, valamint a belső ellenőrzésből kivált települések miatt 
szükséges a módosítás. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, nem volt egyhangú a 
döntés, ezért felkérem Kelló Róbert elnök, és elnökhelyettes urat az eredménnyel 
kapcsolatosan. Kérdés, hozzászólás van-e? 
 Kelló Róbert képviselő: A szociális bizottság részéről 1 igen, 1 nem szavazattal nem 
született döntés, pénzügyi bizottság egyhangúlag javasolta a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Egyéb hozzászólás? Aki az előterjesztés 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
27/2019. (II. 25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása 
 

H a t á r o z a t  
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
Magyarország Alaptörvényébe, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §-ába foglalt 
rendelkezések alapján elkészített Makói Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási megállapodásának módosítását, az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal, egységes szerkezetben jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesítést kap: 

- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Makó Város polgármestere 6900 Makó, Széchenyi u. 22. 
- Makó Város jegyzője 
- Makói Kistérség Többcélú Társulásának elnöke 
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport 

 
6.6. Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 
megállapodásának felülvizsgálata 
 Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend, Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának felülvizsgálatáról szóló tájékoztató. 
Kérdés, észrevétel? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Nagy szerepe van a beruházást felügyelő műszaki 
ellenőr hozzáállásának. 
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Kelló Róbert képviselő: A szociális és pénzügyi bizottság az anyagot megtárgyalta, és 
egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Aki az előterjesztés elfogadásával egyetért a 
személyi változásokra vonatkozóan, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
Társulási megállapodásának felülvizsgálatáról 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül, az alábbi döntést hozta: 
 
28/2019. (II. 25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 
megállapodásának felülvizsgálata 

 
H a t á r o z a t  

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
Magyarország Alaptörvényébe, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §-ába foglalt 
rendelkezések alapján elkészített Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egységes szerkezetben 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 Határidő: azonnal 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
 
Erről értesítést kap: - Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Elnöke 6900        
  Makó Széchenyi u. 22. 

 
 
6.7. Tájékoztató szociális célú normatívák alakulásáról 
 Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés tájékoztató szociális célú normatívák 
alakulásáról. Csoportvezető úr a 2018. évi költségvetés módosítása napirendnél erre is kitért. 
Van-e újabb kérdés, hozzászólás? Nincs, aki az előterjesztés elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
29/2019. (II. 25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Tájékoztató szociális célú normatívák alakulásáról 
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H a t á r o z a t  
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú 
normatívák alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, értelem szerint  
 
A határozatról értesítést kap:  
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető 

 
6.8. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata. A felülvizsgálatra a szolgáltatói áremelés miatt van szükség. A 
bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolják. Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs, aki az 
előterjesztés elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2019.(II.26.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
16/2017. (XII.19.) rendelet módosításáról 

 A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.  
 
 
6.9.Fiókgyógyszertár létesítésére nyújtott támogatás elszámolása 
 Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a fiókgyógyszertár létesítésére 
nyújtott támogatás elszámolásáról szóló előterjesztés. A patika jól működik, nem hallottam 
negatív véleményeket. A szerződés értelmében minden évben 120.000 forinttal támogatja az 
önkormányzatot a gyógyszertár. A befizetés határideje minden év december 31. Az utalás 
megtörtént. A bizottságok megtárgyalták, és elfogadásra javasolták a testületnek.  Van-e 
újabb kérdés, hozzászólás? Nincs, aki az előterjesztés elfogadásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
30/2019. (II. 25.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Fiókgyógyszertár létesítésére nyújtott támogatás elszámolása 
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H a t á r o z a t 
 Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete Varga Ferenc 6900 

Makó, Kertész u. 40. szám alatti lakos részére a 6933 Nagylak, Rózsa sor 73. 
szám alatt létesített fiókgyógyszertár működtetésére történő fejlesztési és 
beruházási célra nyújtott 300.000 forint vissza nem térítendő támogatásáról 
szóló pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal, értelem szerint 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Varga Ferenc 6900 Makó, Kertész u. 40.  
- Horvát Éva analitikus könyvelő  

 
7. sz.n a p i r e n d: Egyebek 
 Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend az egyebek, míg a képviselők 
gondolkodnak, egy pár gondolatot szeretnék elmondani. A kerékpár pihenőhellyel 
kapcsolatosan a vázrajz el fog készülni. Néhány testületi ülésen szó volt arról, hogy az 
önkormányzati lakás volt lakóinak, akik hátralékot hagytak maguk után, fizetési meghagyást 
küldünk. Az elsőt már meg is küldtük a közjegyzőnek. 128.000 forint tartozásról van szó. Az 
önkormányzatot 10.000 forint ügyvédi díj, és 5.000 forint közjegyzői díj terheli. Ezt minden 
egyes ügy alkalmával meg kell fizetni. A következő bejelentésem a Magyar Falu Program 
keretében benyújtható pályázatokkal kapcsolatosan. Ebben az ügyben össze kell ülnünk. Az 
orvosi rendelő pályázata révén igen. Elképzelésem fogorvosi rendelőnek használható 
helyiséggel, védőnői, gyermekorvosi helyiséggel bővíteni. Erre vonatkozólag javasolnám a 
helyszíni szemlét, hiszen ott van egy üres telke az önkormányzatnak. A pályázat március 
végén megnyílik. Pályázatot tervek nélkül benyújtani nem lehet. Rövid időn belül 
megcsináltatni a tervet tervezővel.   
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Fontosnak tartom, hogy az orvosokat is bevonjuk 
ebbe, mert ők tudják meghatározni a helyiségekre vonatkozó igényeiket. Az is fontos, hogy az 
épület tájolása déli legyen, mert jelenleg északi. 
 Locskai Zoltán polgármester: Ez egy kitűnő lehetőség lesz, 100%-os állami támogatással. A 
jövő héten a szemlét tegyük meg a tervrajz készítése miatt. Köszönöm, ennyit szerettem 
volna. Más, egyéb észrevétel? Mi a tapasztalata képviselő úrnak rózsa sori közlekedéssel 
kapcsolatosan, a 40-es tábla beváltotta a hozzáfűzött reményeket?   
 
Kojnok István képviselő: Az emberek tudatára kellene hatni, a közlekedési szabályok 
betartása érdekében. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Motoros lakótársunk 100 km/h-val közlekedik.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Ha már szóba jött ez a lakótársunk, jegyző asszony a mai 
napon találkozik vele. 
 Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Mára volt időpont, de nem jött. 
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Locskai Zoltán polgármester: Ez nem akadályoz bennünket a tovább lépésben, mert újabb 
bejelentés érkezett a kutyával kapcsolatosan, a következő lépés a bírság kiszabása lesz. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Láttam a kutyát, láncra van kötve, ez állatkínzás, 
kennelben kell tartani.   
 
 
 
 
 Locskai Zoltán polgármester: Mindenképpen tovább fogunk lépni az ügyben. Van-e még az 
egyebekben észrevétel? Nincs, a nyílt ülésre tervezett napirendeket megtárgyaltuk, köszönöm 
a megjelenést, az ülést berekesztem. (12.15 órakor) 
  

k.m.f. 
 
 

 Locskai Zoltán Izsákné Hetényi Valéria 
 polgármester jegyző 
           
 
 
   


