Iktató szám: NAG/83-9/2019.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. ÁPRILIS 29-ÉN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
NAPIREND
0. A képviselő-testület 2019. évi munkatervének módosítása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
2. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
3. Előterjesztések
3.1. A Nagylak 402. hrsz.-ú Beépített terület megnevezésű ingatlanban található 2 db
önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása és újbóli pályázat kiírása
3.2. Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Csanádpalota 0205/48 hrsz.-ú
ingatlan (0,4 kV-os légkábeles hálózat átépítése) Nagylak 012 hrsz. –ú és a 019/5.
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú és kezelésű földút vonatkozásában
3.3. Tájékoztató szociális célú normatívák 2019. I. negyedévi alakulásáról
3.4. Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „A nemzeti és
helyi identitástudat erősítése”
3.5. Nagylak belterület 252 hrsz.-ú kivett beépítetlen ingatlan megvásárlása
4. Egyebek
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HATÁROZAT
43/2019.(IV.29.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadása

44/2019.(IV.29.) képviselő-testületi határozat

Kimpán János külsős képviselő részére
hozzászólás megadása

45/2019.(IV.29.) képviselő-testületi határozat

Beszámoló a Makói Hivatásos Tűzoltó
Parancsnokság 2018. évi munkájáról

46/2019.(IV.29.) képviselő-testületi határozat

2019. évi munkaterv módosítása

47/2019.(IV.29.) képviselő-testületi határozat

Polgármesteri tájékoztató
A Nagylak 402./A./10. hrsz.-ú beépített
terület
megnevezésű
ingatlan
hasznosítására
kiírt
pályázat
eredménytelenné nyilvánítása
A Nagylak 402./A./7. hrsz.-ú beépített
terület
megnevezésű
ingatlan
hasznosítására
kiírt
pályázat
eredménytelenné nyilvánítása
A Nagylak 402./A./10. hrsz.-ú beépített
terület
megnevezésű
ingatlan
hasznosítására pályázat kiírása
A Nagylak 402. hrsz.-ú beépített terület
megnevezésű ingatlan hasznosítására
pályázat kiírása

48/2019.(IV.29.) képviselő-testületi határozat
49/2019.(IV.29.) képviselő-testületi határozat
50/2019.(IV.29.) képviselő-testületi határozat
51/2019.(IV.29.) képviselő-testületi határozat
52/2019.(IV.29.) képviselő-testületi határozat

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás

53/2019.(IV.29.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás szociális célú normatívák
2019. I. negyedév alakulásáról
Pályázat benyújtása a Magyar falu
Program keretében meghirdetett „A
nemzeti és helyi identitástudat erősítése”
című pályázati

54/2019.(IV.29.) képviselő-testületi határozat
55/2019.(IV.29.) képviselő-testületi határozat

Nagylak belterület 252 hrsz.-ú ingatlan
megvásárlása
Nagylak belterület 95 hrsz.-ú ingatlan
műfüves labdarúgó pálya kialakítása
pályázat

56/2019.(IV.29.) képviselő-testületi határozat
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 29-én 10.00
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, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető,
Balogh Róbert tű. alezredes, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Tóth Józsefné szociális
ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Locskai Zoltán polgármester: Köszöntöm a soros, nyílt képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, vendégeinket, Izsákné Hetényi Valéria jegyző asszonyt és a hivatal munkatársát.
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 4 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt
megnyitom.
Locskai Zoltán polgármester: Külön köszöntöm Balogh Róbert tűzoltó alezredes urat,
akinek a tájékoztatóját elsőként tárgyaljuk, hogy elfoglaltságára tekintettel el tudjon menni. A
mai ülés anyagát a meghívóban kiküldött napirendeket kiegészítve a 3.6. szóbeli előterjesztés
felvételével javasolom tárgyalni, egyéb javaslatom nincs.
Locskai Zoltán polgármester: Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendekkel
kapcsolatos javaslata, észrevétele?
Locskai Zoltán polgármester: Amennyiben nincs egyéb javaslat, kérem, hogy aki a
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
43/2019. (IV. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. április 29.-i soros,
nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
0. 2019. évi munkaterv módosítása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
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1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
2. Tájékoztató a katasztrófavédelem 2018. évi munkájáról
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
3. Előterjesztések
3.1.Nagylak 402 hrsz.-ú beépítet terület megnevezésű ingatlan 2 db
önkormányzati lakás hasznosítása
3.2.Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás
3.3.Tájékoztatás szociális célú normatívák 2019. I. negyedév alakulásáról
3.4.Pályázat benyújtása a Magyar falu Program keretében meghirdetett
„nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című pályázati kiírásra
3.5.Nagylak belterület 252 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása
3.6.Szóbeli előterjesztés Nagylak belterület 95 hrsz.-ú ingatlan műfüves
labdarúgó pálya kialakítása pályázat
4. Egyebek

2.sz. n a p i r e n d: Beszámoló a Makói Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi
munkájáról
Locskai Zoltán polgármester: Ahogy mondtam először a Makói Tűzoltó parancsnokság
2018. évi munkájáról szóló beszámolót tárgyaljuk. Felkérem Balogh Róbert tű. alezredes urat,
amennyiben a beszámolóval kapcsolatosan van kiegészíteni valója, tegye meg.
Balogh Róbert tű. alezredes: Makó Önkéntes Hivatásos Tűzoltóságnak 2018 évben összesen
390 eseménye volt ebből Nagylakon 4 eset. 2018. évben viharkárokra, szabad téri tüzekre,
kéménytüzekre, szénmonoxid esetekre, valamint közlekedési balesetekre készültünk fel. A
felsoroltakból egy omlás veszély a 2017. évi viharkár kapcsán elhárítása, határátkelőnél
kamionelakadás segítése, a terminálon a világítótetők vihar általi megbontásának helyre
állításában segítség a társszerveknek. Ez esetekben műszaki mentés történt, tűzeset nem volt.
Köszönöm a hivatal segítségét a polgárvédelmi, a belterületi vízelvezető árkok ellenőrzésben,
adatszolgáltatások tekintetében. Egyebekben köszönöm a segítséget a lakosság
tájékoztatásában a belterületi égetési szabályokra vonatkozó szabályok folyamatos
megosztásával. Az aratással kapcsolatos szabályokról szóló tájékoztatás az idén is javasolt.
Tájékoztatom a testületet a kéménysepréssel kapcsolatos szabályok változtak. 2018. december
31. napjával a szegedi kéményseprő ipari vállalatnak megszűnt a szerződése, ami nem lett
megújítva. Ezt a tevékenységet átvette a katasztrófavédelem. A közületek, vállalatok,
vállalkozások, közintézmények kéményeit továbbra is a szegedi kéményseprő ipari vállalat
intézi, és ez díjköteles. A lakossági sormunka továbbra is ingyenes, a változás annyi, hogy a
lakosságnak kell kérni a kéménytisztítást. Ingyenesen hívható telefonszám a 1818/9-es
menüpont, ahol a munkát meg lehet rendelni. Köszönöm, várom a kérdéseket.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm a kiegészítést. A kéményseprés terén történt
változásokat tekintve, nagyon kevesen fogják kérni a kémények ellenőrzését, gyakoribb lehet
a katasztrófa. Van-e arra lehetőség, hogy egy napot egyeztetve a katasztrófavédelemmel, egy
szakalkalmazott a településen elvégezné a kémények ellenőrzését, ahogyan ez korábban
történt? Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások esetében a bérlő számára ingyenes, vagy
díjköteles a szolgáltatás?
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Balogh Róbert tű. alezredes: A jogszabályváltozás széles körben történő terjesztése a
katasztrófavédelem, illetve az önkormányzat feladata is. Nyilván való a lakosság részéről ez
egy újfajta hozzáállást kíván. Polgármester úr által felvetett kérdés, nem tudom, hogyan
valósítható meg. Az ötlet nem rossz, talán itt a településen megvalósítható. Beszélni fogok
csoportvezető úrral ezzel kapcsolatosan. Több település testületi ülésén elhangzott,
amennyiben tájékoztató anyagot tudnék küldeni, szívesen fölteszik a honlapra, faliújságra
kihelyezik, helyi újságba beleteszik. Amennyiben rendelkezésemre áll az anyag, azonnal meg
fogom küldeni. A bérlakások kéményellenőrzése a lakás fönntartásával kapcsolatos költség. A
lakossági sormunka keretében történik, ingyenes.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm.
Kojnok István képviselő: Sajnálatos dolog, hogy már nem a szokásos kötelező módon
történik az ellenőrzés.
Balogh Róbert tű. alezredes: Továbbra is kötelező az évenkénti felülvizsgálat, csak az
állampolgárnak kell a munkát megrendelni, nem hivatalból történik.
Kojnok István képviselő: Mi a teendő azokkal a veszélyes hulladékokkal, amiket nem
szállítanak el lomtalanításkor? Gondolok az elektromos készülékekre, autógumikra, stb.
Balogh Róbert tű. alezredes: Az E-hulladék lakossági kezdeményezésre történik. Olyan
helyeken veszik át, ahol árulnak ilyet, az autógumikat nem sok helyen veszik át.
Locskai Zoltán polgármester: Kimpán János külsős képviselőnk szeretne hozzászólni.
Kérdezem képviselő társaimat megadják-e a szót neki?
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
44/2019. (IV. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Kimpán János külsős képviselő részére hozzászólás megadása
Határozat
Kimpán János külsős képviselő: A jogszabályváltozást megértem, de a kivitelezést nem
tartom jónak. Egyik nap megrendelem a munkát én. A másik nap egy másik lakos a faluból,
és folytathatnám. Egyáltalán nem költséghatékony. Két lehetőséget látok; a lomtalanításhoz
hasonlóan megoldani, vagy polgármester úr jelezze Lázár János országgyűlési képviselő felé,
hogy a jogszabályt vizsgálják felül, mert ebből több katasztrófa lehet a jövőre nézve.
Balogh Róbert tű. alezredes: Egyetértek, hogy ez logisztikailag nem egyszerű, de ezzel nem
tudok mit kezdeni.
Locskai Zoltán polgármester: Fölírtam, továbbítom ezt a kérdést, leginkább parancsnok
úron keresztül, hogy jelezze. Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk. Aki egyetért a tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
45/2019. (IV. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a Makói Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi munkájáról
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Makói Hivatásos
Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta, azt
elfogadja.
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az állomány tagjainak áldozatos
munkájukért.
Felelős közlésre: Locskai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Csongrád
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Szegedi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 6728 Szeged, Napos út 4.
- Makói Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 6900 Makó, Vorhand Rabbi tér 1.
0.sz. n a p i r e n d: 2019. évi munkaterv módosítása
Locskai Zoltán polgármester: Folytatjuk az ülést a 0.-ik előterjesztés a 2019. évi munkaterv
módosítása. Tekintettel egy korábbi rendelet módosításra, hogy mely ideig nyújthatnak be
támogatási igényt a civil szervezetek, okafogyottá vált, a munkaterv 3. számú napirendje „ a
civil szervezetek pályázatainak elbírálása”. Fent említett napirend kikerül az áprilisi hónapból,
tekintettel arra, hogy a civil szervezetek egész év folyamán nyújthatnak be pályázatot. Ennek
kapcsán tudjuk, hogy a Nagylak FC felszámolás alatt van, a Nagylaki Nyugdíjas Egyesület
részére kiszabott bírság megfizetése végrehajtói szakaszba került. Ettől kezdve jogosultakká
válnak pályázat benyújtására. Aki, az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
46/2019. (IV. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2019. évi munkaterv módosítása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervét az
alábbiak szerint módosítja:
Az áprilisi ülés 3.) Előterjesztések napirendi címszó alatt szereplő a „Civil
szervezetek pályázatainak elbírálása” bejegyzést törli.
Felelős: munkaterv módosításért: jegyző
Határidő: azonnal, értelem szerint
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1.sz. n a p i r e n d: Polgármesteri tájékoztató
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés polgármesteri tájékoztató. Kérdés,
észrevétel van-e?
Varga István képviselő: Gráf Józseffel történt megbeszélés, mi történne a művelődési háznál
a külső területen?
Locskai Zoltán polgármester: A Magyar falu Program keretében a közművelődési
intézményekkel kapcsolatos kiadásokat is fedez a pályázat. Vállalkozókkal fölmérettük, hogy
an lehetne ízlésesen kialakítani egy parkolót, ezt és a bejáratrészt térkővel kirakni, valamint a
belső udvart rendbe tenni. A kiírt pályázat módosításra került, ennek kapcsán az elmondottak
kivitelezésre, térkövezésre nincs lehetőség. Elkészültek az árajánlatok is, de egyelőre a fiókba
kerültek.
Kojnok István képviselő: Orvosi rendelővel kapcsolatosan?
Locskai Zoltán polgármester: 2019.03.27-én írták ki a pályázatot. A rendelő bővítésére
kerül sor, üvegfolyosó készül az emeletes lakások irányába, illetve a teljes azbesztmentesítést
meg kell csináltatni. Valamint orvosi eszközökre pályázunk 3 m forint értékben, melyet egy
megadott lista alapján kell kiválasztani. Az orvosok fontossági sorrendben mintegy 10 eszközt
választottak, melyekre szükség van. Az épület tervezése folyamatban van. Pályázatíró fogja
föltölteni az anyagot. Lehetőség lett volna szolgálati lakás építésére is pályázni, azoknak a
településeknek, ahol a praxis nincs kiadva, mint jelen esetben a mienk, de doktorúrnak nem
éri meg a praxist kiváltani. Így ez a lehetőség nem pályázható.
Locskai Zoltán polgármester: 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:
47/2019. (IV. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató
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
3.sz. n a p i r e n d: Előterjesztések
3.1. Nagylak 402 hrsz.-ú beépítet terület megnevezésű ingatlan 2 db önkormányzati lakás
hasznosítása.
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Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés a Nagylak 402 hrsz.-ú beépített
terület megnevezésű ingatlan 2 db önkormányzati lakás hasznosítása. A bizottságok
megtárgyalták, felkérem elnök urat, tájékoztassa a szavazás eredményéről a testületet.
Kelló Róbert PÜB. elnök, SZKÜB. elnökhelyettes: A bizottságok egyhangúlag elfogadták a
pályázat eredménytelenségét, illetőleg további meghirdetését. A bizottsági ülés óta merült fel
bennem egy kérdés, hogy az eddig megszabott árat nem lehetne csökkenteni, az
eredményesség érdekében?
Locskai Zoltán polgármester: A kataszteri nyilvántartás alapján ezek az árak szerepelnek.
Nem javasolom, ne érjen bennünket az a vád, hogy áron alul értékesítette a testület.
Javasolom ez az árat megtartani. Az előző ülésen említettem, hogy olyan érdeklődő már volt,
aki az egész épület megvásárlásában gondolkodna. Azt viszont nagyon körültekintően körbe
kell járnunk, mert lakóink vannak ott, akiket nem akarunk kitenni az utcára.
Kojnok István képviselő: Amennyiben a gyár működőképes lesz, ezeknek a lakásoknak az
értéke meg fog emelkedni, nem is kell ezt az eladást sürgetni, hanem továbbra is tartani, hogy
az önkormányzat tulajdonában maradjon.
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk. Négy döntésre van szükség. Aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
48/2019. (IV. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nagylak 402/A/10. hrsz.-ú beépített terület megnevezésű ingatlan hasznosítására
kiírt pályázatot ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítása
Határozat
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: Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk. Négy döntésre van szükség. Aki egyetért az 2. sz. határozati javaslattal,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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49/2019. (IV. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nagylak 402./A./7. hrsz.-ú beépítet terület megnevezésű ingatlan hasznosítására
kiírt pályázatot ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítása
Határozat
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: Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk. Négy döntésre van szükség. Aki egyetért az 3. sz. határozati javaslattal,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
50/2019. (IV. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nagylak 402./A./10. hrsz.-ú beépítet terület megnevezésű ingatlan hasznosítására
pályázat kiírása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletben foglaltak
szerint az értékesítésre szánt a Nagylak 402./A/10. számú 109 m2
alapterületű lakás kikiáltási árát 1.000.000 Ft-ban határozza meg és
hasznosítására az előterjesztés mellékelte szerinti pályázatot hirdeti meg.
Határidő: azonnal, értelem szerint
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Határozatról értesítést kapnak:
1. Locskai Zoltán polgármester
2. Izsákné Hetényi Valéria jegyző
3. Irattár
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk. Négy döntésre van szükség. Aki egyetért az 4. sz. határozati javaslattal,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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51/2019. (IV. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nagylak 402./A./7. hrsz.-ú beépítet terület megnevezésű ingatlan hasznosítására
pályázat kiírása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati
rendeletében foglaltak szerint az értékesítésre szánt a Nagylak 402./A/7.
számú 34 m2 alapterületű lakás kikiáltási árát 410.000 Ft-ban határozza meg
és hasznosítására az előterjesztés mellékelte szerinti pályázatot hirdeti meg.
Határidő: azonnal, értelem szerint
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Határozatról értesítést kapnak:
1. Locskai Zoltán polgármester
2. Izsákné Hetényi Valéria jegyző
3. Irattár
3.2. Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés a Tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulás kérése villamosvezeték bekötéséhez. Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs,
kérem, szavazzunk. Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
52/2019. (IV. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § által biztosított
jogkörében eljárva a T & M Villszer Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Gosztonyi
J. u. 15.) által kért Nagylak közigazgatási területén húzódó 012 hrsz.-ú kivett
közút és a 019/5 hrsz.-ú számú önkormányzati tulajdonú és kezelésű földút
vonatkozásában
a villamos vezeték létesítésével kapcsolatos munkák
elvégzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulását megadja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő értesítésre: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Locskai Zoltán polgármester
2. T & M Villszer Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Gosztonyi J. u. 15.
3. Irattár
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3.3. Tájékoztatás szociális célú normatívák 2019. I. negyedév alakulásáról
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés a tájékoztatás szociális célú
normatívák 2019. I. negyedév alakulásáról. A bizottságok megtárgyalták, felkérem elnök urat,
tájékoztassa a szavazás eredményéről a testületet.
Kelló Róbert PÜB. elnök, SZKÜB. elnökhelyettes: A bizottságok megtárgyalták,
egyhangúlag elfogadták, és javasolják a testületnek elfogadásra.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm, a számok önmagukért beszélnek, az I.
negyedévről van szó, látunk olyan számokat is, amelyek a későbbiekben nem fognak a
táblázatba kerülni, remélem. Aki ezt elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
53/2019. (IV. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztatás szociális célú normatívák 2019. I. negyedév alakulásáról
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Tájékoztató szociális
célú normatívák 2019. I. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
1. Locskai Zoltán polgármester
2. Izsákné Hetényi Valéria jegyző
3. Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
3.4. Pályázat benyújtása a Magyar falu Program keretében meghirdetett „A nemzeti és
helyi identitástudat erősítése” című pályázati kiírásra
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés a Pályázat benyújtása a Magyar
falu Program keretében meghirdetett „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című
pályázati kiírásra. A pályázat 3 területre terjed ki, kulturális intézmények külső, belső
felújítása – fűtéskorszerűsítés (radiátorok cseréje, felszerelése a 21-es folyosóján, színpadon,
gázkazán csere) beltéri és kültéri programok megvalósításához eszközbeszerzés (új székek,
italhűtő, fénymásoló, étkészlet beszerzése 200 fő), valamint közösségszervező alkalmazása,
bérezése 1 éven keresztül. 1 évre kivesszük a közfoglalkoztatásból, aki a felelőse lenne a
művelődési háznak. Kérdés, hozzászólás?
Kimpán János külsős képviselő: A költséghatékonyság tekintetében a pályázat nem ad
lehetőséget napelem felszereléséhez?
Locskai Zoltán polgármester: 15 millió a pályázat összege, arra nagyon kevés. Egyéb
kérdés? Nincs, aki ezt elfogadja, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
54/2019. (IV. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása a Magyar falu Program keretében meghirdetett „A nemzeti
és helyi identitástudat erősítése” című pályázati kiírásra
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-NHI/2019 kódszámú
„A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című pályázati kiírásra
pályázatot nyújtson be a Nagylak, Nyárfa sor 9. és a Maros u. 48. számú
ingatlanokban fűtéskorszerűsítés, eszközbeszerzés megvalósítására, és
közösségszervező személy alkalmazásának bértámogatására.
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges dokumentum
beszerzésére, nyilatkozat és intézkedés megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Határozatról értesül:
1. Locskai Zoltán polgármester
2. Izsákné Hetényi Valéria jegyző
3. Horváth Éva analitikus könyvelő
3.5. Nagylak belterület 252 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés Nagylak belterület 25 hrsz.-ú
ingatlan megvásárlása. A bizottságok megtárgyalták, az összegről is szó esett. Felkérem elnök
urat, tájékoztassa a döntésről a testületet.
Kelló Róbert PÜB. elnök, SZKÜB. elnökhelyettes: A terület megvásárlását 50 e forint
értékben a PÜB. részéről 2 igen 1 nem szavazattal, a SZKÜB. részéről 2 igen 1 tartózkodással
elfogadták.
Locskai Zoltán polgármester: Azt még nem tudjuk, mire fogjuk hasznosítani, de
mindenképpen jól jön az önkormányzatnak a terület. Kérdés, nincs, aki elfogadja, a terület
megvásárlását, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
55/2019. (IV. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nagylak belterület 252 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása
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Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdése 1.
pontjában meghatározott településfejlesztési, településrendezési feladatával
összhangban kezdeményezi a Nagylak 252 hrsz.-ú ingatlan Póta Jánosné tulajdonostól
történő megvételét.
Az ingatlan megvétele érdekében a Képviselő-testület 50.000,- Ft összeget a 2019. évi
költségvetésről szóló 2/2019.(I.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete alapján
beruházási kiadásainak előirányzata terhére biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan megvételével
kapcsolatos intézkedés megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
1. Locskai Zoltán polgármester

2. Izsákné Hetényi Valéria jegyző
3. Horváth Éva analitikus könyvelő
3.6. Szóbeli előterjesztés Nagylak belterület 95 hrsz.-ú ingatlan műfüves labdarúgó pálya
kialakítása pályázat keretében
Locskai Zoltán polgármester: A szóbeli előterjesztés Nagylak belterület 95 hrsz.-ú ingatlan
műfüves labdarúgó pálya kialakítása pályázat keretében. Mivel az anyagot reggel kapták meg
a képviselők, a követkőkről tájékoztatom önöket. Alpolgármester úr bejelentése alapján
tudomást szereztünk arról, hogy a Nagylaki FC felszámolás alatt van. Ez alapján
nyilvánvalóvá vált, hogy a műfüves pályázaton nem tudunk részt venni. Önkormányzat nem
vehet részt, csak olyan szervezet, aki sporttevékenységet végez. A Csongrád megyei
labdarúgó szövetség elnökével és a Székkutasi Tömegsport Egyesület vezetőjével történt
beszélgetés során arra az álláspontra jutottunk, hogy a tömegsport klub nyújtja be a pályázatot
Nagylak helyszínre vonatkozóan. Minden anyagi vonzat az önkormányzatunkat terheli. A
pályázat támogatása 70%-os, 30%-a önerő. A pálya megépítésére már jöttek árajánlatok, 52,
36, 33 bekerülési költséggel bíró pályázatok. A településnek mindenképpen vállalnia kell a
30%-os önerőt, amit a költségvetésünk lehetővé tesz. A pálya helyszíne a mostani kisfoci
pálya. Amennyiben minden jól megy, a pálya megépítése szeptemberben fog megtörténni.
20X40 m–es műfüves pálya, körben palánk, labdafogó háló és világítás. A fenntartása az
önkormányzat feladata. Kérdés, vélemény?
Kimpán János külsős képviselő: Az első lépése a polgármester úrnak, hogy a meglévő
pályákat nézze meg, érdeklődjön, hogy mik a tapasztalatok, mennyi a fenntartási költség, mi a
jó, mi a rossz. A másik, mindenképpen kell valamit csinálni a pályával, mert tereprendezésre
szorulna, mint a kultúrház belső udvara. Az ötlet nagyon jó, főleg, ha a költségek is
alacsonyak, hosszú távon megtérül.
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb vélemény?
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Kelló Róbert PÜB. elnök, SZKÜB. elnökhelyettes: Az önrész összegét sokallom, a 10
milliót. Nem tudom a jelenlegi pálya kihasználtságát figyelembe véve ér-e ekkora összeget
beruháznia az önkormányzatnak? Megtérül-e?
Locskai Zoltán polgármester: A térségekben körülnézve, mindenki arra törekszik, hogy a
falujába legyen valamilyen sportlétesítmény.
Kojnok István képviselő: Minden olyan pályázati lehetőséget meg kell ragadni, ami a
településünket gyarapítja.
Locskai Zoltán polgármester: Egyetértek. Egyéb vélemény van-e? Nincs. Aki egyetért
azzal, hogy a Székkutasi Tömegsport Egyesületet felkérjük a pályázat benyújtására az
elhangzott összegekkel, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
56/2019. (IV. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nagylak belterület 95 hrsz.-ú ingatlan műfüves labdarúgó pálya kialakítása
pályázat keretében
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdése 1.
pontjában meghatározott településfejlesztési, településrendezési feladatával
összhangban kezdeményezi a Nagylak belterület 95 hrsz.-ú „játszótér” ingatlanon
műfüves labdarúgó pálya megépítését.
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete saját forrásként a beruházás
bekerülési költségének 30%-át a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.(I.29.)
önkormányzati rendelet 4. melléklete alapján beruházási kiadásainak előirányzata
terhére biztosítja.
Nagylak Község Önkormányzata birtokba veszi a műfüves pályát azzal a feltétellel,
hogy azt 15 éven keresztül az MLSZ-el közösen használja és hasznosítja a TAO
törvényben meghatározott célok megvalósulása érdekében.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
1. Locskai Zoltán polgármester

2. Izsákné Hetényi Valéria jegyző
3. Horváth Éva analitikus könyvelő
4. Székkutasi Tömegsport Club
4.sz. n a p i r e n d: Egyebek
Locskai Zoltán polgármester: Az egyebekben 3 dolgot szeretnék mondani. Május utolsó
vasárnapja, gyermeknap. Mivel kedveskedjünk a gyerekeknek?
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Volt gyereknap helyben programokkal, volt, hogy elvittük őket kirándulni. Tapasztalatom az,
hogy a helyben szervezett program nem vonzotta a gyermekeket akkora létszámban, mint az
elvárható lenne.
Kimpán János külsős képviselő: Egy vidéki rendezvény nagyobb lelkesedést válthat ki. A
korosztályt kellene 18 éves korig meghatározni.
Locskai Zoltán polgármester: Én is így látom. Egy makói kalandparkba történő látogatás,
pizzázással érdekes lenne. A képviselők véleménye is az, hogy vigyük el őket?
Kimpán János külsős képviselő: Igen.
Varga István képviselő: Igen.
Kelló Róbert PÜB. elnök, SZKÜB. elnökhelyettes: Igen. Nem a távolság a lényeg,
Csongrád megyében is sok olyan hely van, amit a nagylaki gyerekek még nem láthattak,
gondolok itt például az ópusztaszeri emlékműre, de bármi lehet.
Kimpán János külsős képviselő: Jó a gondolat, több helyszínben is lehet gondolkodni.
Kojnok István képviselő: Nekem csak az aggályos, hogy a busz végett kötött a létszám. Aki
nem megy el, az tulajdonképpen kimarad ebből.
Locskai Zoltán polgármester: Tavalyi adatok alapján 24 gyermek volt. Továbblépve,
emlékeznek a képviselők, hogy januárban egy együttműködési megállapodást kötöttünk a
határrendészettel. A megállapodás célja segítség az önkormányzat részéről. Az önkormányzat
a határátkelő révén 5,6 millió támogatást kap erre az évre. A közmunkásaink nem tudnak a
határátkelőn munkát végezni, így részükre fizetett szolgáltatást vásárolunk. Vállalkozó fogja
elvégezni a festési munkákat, aminek a költségét az önkormányzat fedezi. A munkadíj
bekerülési összege 800 e forint. Az anyagot a rendőrség szerzi be. Úgy gondolom, hogy ez az
összeg vállalható. Korábban nem volt ilyen megállapodás, ettől az évtől kötelező. Vélemény
van-e?
Kelló Róbert PÜB. elnök, SZKÜB. elnökhelyettes: Csak a belső festésre vonatkozik, a
külső homlokzati festésre nem?
Locskai Zoltán polgármester: Tudomásom szerint belső, de ezt parancsnok úr jelöli ki.
Tájékoztatom továbbá a testületet, hogy jövő héten (csütörtök, péntek) kezdődnek az
építkezési munkák az önkormányzatnál, elsőként a nyílászárók cseréjével. A mai nap hírlevél
megy ki, ezen a két napon nem lesz ügyfélfogadás. A mosdó átalakítása az, ami még belső
munka lesz, kötelező a mozgáskorlátozottaknak kialakított illemhely. Ezután következi a
külső hőszigetelés, napelemek felhelyezése a tetőre, radiátorok, csövek leszerelése,
elektromos fűtési rendszer lesz, amihez a napelemek szolgáltatják az energiát. Jegyző
asszony?
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Beszéltünk már róla, de megerősítést szeretnék, hogy a
május 26.-ki EP választásra a kivitelező részéről a szavazókör biztosítva lesz.
Locskai Zoltán polgármester: A kételyeket eloszlatom, megerősítem, hogy igen, biztosítva
lesz a szavazókör. Én ennyit szerettem volna, képviselők részéről van-e még valami, amiről
beszélni kell? Nincs. Jegyző asszony átadom a szót.
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Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Kelló Róbert képviselő úr a polgárőrség elnöke
megkeresett, a polgárőrség ügyeinek lezárásával kapcsolatosan. Az ügyészség hivatalból
elindítja el a megszüntetést, de ehhez az elnöknek be kellene menni személyesen, a
nyilatkozatok megtétele céljából.
Kelló Róbert PÜB. elnök, SZKÜB. elnökhelyettes: Május 7-én 10.00 órára kaptam az
idézést. El fogom mondani pontosan, hogy mi történt, el fogom mondani, hogy ki hibázott
ezen a területen. Én a törvényt teljes mértékben betartottam. Elmentem a Polgárőr
Szövetséghez Szegedre, elmentem a Bíróságra, próbáltam ebből kilépni, de nem sikerült.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Akkor rendben van, úgy néz ki, hogy sikerül lezárni.
Köszönöm.
Locskai Zoltán polgármester: Úgy tűnik ezzel vélhetőleg a szervezet meg fog szűnni.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Igen.
Locskai Zoltán polgármester: Van- e még egyebek?
Tóth Józsefné szociális ügyintéző: A választásra tekintettel megbeszéltük, hogy nem 27-én
hétfőn, hanem 29-én szerdán lesz testületi ülés.
Locskai Zoltán polgármester: Valóban, ez fontos. A soros, nyílt ülésre tervezett
napirendeket megtárgyaltuk, köszönöm a megjelenést, az ülést berekesztem. 12.30 órakor
k.m.f.
Locskai Zoltán
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző
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