Iktató szám: NAG/83-10/2019.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. MÁJUS 15-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
NAPIREND

1. Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi rendelő”
és „Orvosi eszköz”
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
2. A szociális alapszolgáltatások szakmai programjának módosítása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
3. Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Nagylak település FTTH hálózat építés
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
4. Nagylak, Pacsirta u. 2. szám alatti ingatlan előtt kocsibejáró létesítésének bejelentése
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
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HATÁROZAT
57/2019.(V.15.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadása

58/2019.(V.15.) képviselő-testületi határozat

Pályázat benyújtása a Magyar falu
Program keretében „Orvosi rendelő
felújítása, eszközök” beszerzése

59/2019.(V.15.) képviselő-testületi határozat

Szociális
alapszolgáltatás
szakmai
program hatályon kívül helyezése

60/2019.(V.15.) képviselő-testületi határozat

Szociális alapszolgáltatás szakmai
program elfogadása

61/2019.(V.15.) képviselő-testületi határozat

Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás
magadása az Invitel hálózat bővítéséhez

62/2019.(V.15.) képviselő-testületi határozat

Pacsirta utca 2. szám alatti ingatlan előtti
kocsibejáró létesítésének elutasítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 15-én 13.00
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
Varga István képviselők.
Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető,
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 5 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt
megnyitom.
Locskai Zoltán polgármester: A mai ülés anyagát a meghívóban kiküldött szerint 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 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
57/2019. (V. 15.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 15.-i
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi
rendelő” és „Orvosi eszköz”
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
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2. A szociális alapszolgáltatások szakmai programjának módosítása
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
3. Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Nagylak település
FTTH hálózat építés
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
4. Nagylak, Pacsirta u. 2. szám alatti ingatlan előtt kocsibejáró létesítésének
bejelentése
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
1.sz. n a p i r e n d: Pályázat benyújtása a Magyar falu Program keretében „Orvosi rendelő
bővítése és orvosi eszközök” beszerzése
Locskai Zoltán polgármester: Elkészültek a látványtervek, 2 helység bővítésével, egy
váróhelyiség, és egy folyosó helyiséggel. A pályázatot április 26. május 27. között lehet
benyújtani. A pályázati anyag elkészült, az eszközbeszerzés tárgyában segítségemre volt a két
házi orvos. A listát összeállították. A támogatás 100%-os. Azt elmondanám, hogy a szolgálati
lakás építésére a pályázati anyagot nem tudtuk elkészíteni, mert a háziorvosok a praxist nem
kívánják kiváltani. Kérdés, hozzászólás van-e?
Kelló Róbert képviselő: Mennyibe kerül a beruházás?
Kojnok István képviselő: Sajnálatos dolog, hogy már nem a szokásos kötelező módon
történik az ellenőrzés.
Locskai Zoltán polgármester: 30 millió a bővítés és a tetőszerkezet cseréje, az
eszközbeszerzés 3 millió. Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Nincs, aki egyetért a pályázat
benyújtásával, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
58/2019. (V. 15.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása a Magyar falu Program keretében „Orvosi rendelő”
bővítése és „Orvosi eszközök” beszerzése
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-HOR/2019 kódszámú
„Orvosi rendelő” és az MFP-AEE/2019. kódszámú „Orvosi eszköz” című
pályázati kiírásra pályázatot nyújtson be az Orvosi Rendelő (6933 Nagylak,
Rózsa sor 73.) 98 hrsz. számú ingatlan átalakítására, bővítésére, orvosi
eszközök beszerzésére.
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges dokumentum
beszerzésére, nyilatkozat és intézkedés megtételére.
Felelős: polgármester
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Határidő: azonnal
Határozatról értesül:
1. Locskai Zoltán polgármester
2. Izsákné Hetényi Valéria jegyző
3. Horváth Éva analitikus könyvelő
2.sz. n a p i r e n d: Szociális alapszolgáltatás szakmai program módosítása
Locskai Zoltán polgármester: A kormányhivatal részéről történt a házi segítségnyújtás és
szociális étkeztetés ellenőrzése során megállapításra került, hogy törvényi változás miatt
módosítani szükséges a szakmai programot. Kérdés, észrevétel van-e?
Trembecky Károly alpolgármester: A bevezetés részben előnyösnek tartanám az e-mail
címet is föltüntetni. A 6. oldalon lévő felsorolásnál javasolom a fontossági sorrend szerinti
cserét. Védőnő, háziorvos, családsegítő munkatárs.
Locskai Zoltán polgármester: Ez nem fontossági sorrend.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Nem fontossági sorrend, törvény általi felsorolás. A
bevezetésnél felvetett gondolatnál nem az e-mail cím beírása a lényeges, hanem a törvényi
előírás szerint a székhely. A felvetett gondolat nem törvényi előírás.
Trembecky Károly alpolgármester: A 10. oldal 2. bekezdés … „tilos a szolgáltatásban a
hátrányos megkülönböztetés, így különösen a vallási, nemzeti, etnikai hovatartozás, politikai
vagy más véleménye”, stb. felsorolás. Javasolom, bármelyik vessző mögé a bőrszín kifejezés
beillesztését.
Locskai Zoltán polgármester: Azért nem értek egyet alpolgármester úrral, mert az alapból
nem játszik szerepet, úgy ahogy mondta, mindenki egyforma.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Nem érvényesülhet a hátrányos megkülönböztetés. Ennek
garanciát az alaptörvényt biztosít. Nem lehet megkülönböztetni senkit a bőrszíne maitt.
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel van-e még? Nincs, két határozati
javaslatot kell elfogadni, az egyik az előző szakmai program hatályon kívül helyezése aki, az
előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
59/2019. (V. 15.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szociális alapszolgáltatás szakmai program hatályon kívül helyezése
Határozat
Nagylak
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
szociális
alapszolgáltatások 195/2017. (X. 30.) számú képviselő-testületi határozattal
elfogadott és a 224/2017. (XII. 18.) képviselő testületi határozattal módosított
szakmai programját 2019. május 15.-i hatállyal hatályon kívül helyezi.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, értelem szerint
A határozatról értesítést kap:
1. Locskai Zoltán polgármester
2. Izsákné Hetényi Valéria jegyző
3. Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
Locskai Zoltán polgármester: Aki, az új szakmai programmal és az elhangzott
kiegészítésekkel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
60/2019. (V. 15.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szociális alapszolgáltatás szakmai program elfogadása
Határozat
Nagylak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylak Község
Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatások Szakmai Programját 2019. május
16.-i hatállyal hagyja jóvá.
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.sz. n a p i r e n d: Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás magadása az Invitel hálózat
bővítéséhez
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés tulajdonosi és kezelői hozzájárulás
magadása az Invitel hálózat bővítéséhez. Az optikai kábel elvezetésével az internet sebessége
jó irányban változni tud. A vezetékezés már a televíziózást is magában hordozza. Kérdés,
észrevétel van-e?
Trembecky Károly alpolgármester: Nem történik olyan nagymértékű változás, mert az
optikai kábel le van ásva a földbe.
Locskai Zoltán polgármester: Ahol le van ásva. Akkor, amikor ez a hálózat kiépült arról
volt szó, hogy a belső Pacsirta soron végig földbe kerül. A lakók ebbe nem egyeztek bele,
ezért a karóra került a kiépítése.
Trembecky Károly alpolgármester: Azt javasolom, hogy a kivitelező a meglévő optikai
kábelhez mérten ne karón, hanem csatornába a föld alatt vezetékezve valósítsák meg. Az is
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probléma, hogy az akkori vezetés nem állt a sarkára, és átengedte a döntést magánkézbe, hogy
lehet, vagy nem lehet szó a földalatti vezetékezésről.
Locskai Zoltán polgármester: Ez így történt.
Trembecky Károly alpolgármester: Szeretném ebe az irányba terelni a kivitelezést. Lehet
erről szó?
Locskai Zoltán polgármester: Nyilván ez megbeszélés tárgyát képezi. Magát a szolgáltatás
fejlesztést ne akadályozzuk. Fölírtam, de ez egy külön megbeszélés tárgyát képezi. Egyéb
kérdés, észrevétel van-e?
Kelló Róbert képviselő: A Gyár telep esetében történő vezetékezést nem láttam a térképen.
Locskai Zoltán polgármester: Nem bővítésről van szó, hanem a meglévő hálózat
módosításáról.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Az a lényeg, hogy talajban történjen a vezeték elvezetése.
Nem értettem, hogy kerül döntéshelyzetbe a lakó. Az közterület, a tulajdonos dönt, nem a
lakó.
Locskai Zoltán polgármester: A felvetődött probléma terén jelenleg rosszabb helyzetben
vagyunk, mint a kiépítés időszakában. Akkor lehetett volna mondani, hogy földben
vezetékezzék a rendszert. Most is lehet róla beszélni, de fölvetődhet, hogy az önkormányzat
költségére történjen. A hozzájárulás elutasítása révén a felhasználók járnának rosszul.
Trembecky Károly alpolgármester: Az Invitel 1. ábra a belső Rózsa sortól légkábeles
elvezetés történne, ugyanez a helyzet a rendelőtől az iskola irányába. És ezen a szakaszon
végig ki vannak ásva az árkok. A Pacsirta és az Orgona utcán nincs árok.
Locskai Zoltán polgármester: Följegyeztem, van-e még egyéb észrevétel?
Trembecky Károly alpolgármester: Jegyzőkönyv tartalmazza azt az észrevételemet, hogy a
kivitelező a földben valósítsa meg a vezetékezést.
Locskai Zoltán polgármester: Aki egyetért az optikai kábel kialakításához szükséges
tulajdonosi hozzájárulás megadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
61/2019. (V. 15.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás magadása az Invitel hálózat bővítéséhez
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § által biztosított
jogkörében eljárva az Invitel Távközlési Zrt. (1134 Budapest, Váci út 37.), által
kért, az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok vonatkozásában, az
Invitel tulajdonú alépítményben új optikai kábel kiépítéséhez szükséges
tulajdonosi hozzájárulását megadja.
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Felelős: polgármester, jegyző
Határidő értesítésre: azonnal
A határozatról értesítést kapnak:
1. Locskai Zoltán polgármester
2. Invitel Távközlési Zrt.1134 Budapest, Váci út 37.
3. Irattár
4.sz. n a p i r e n d: Pacsirta utca 2. szám alatti ingatlan előtti kocsibejáró létesítése
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés a Pacsirta utca 2. szám alatti
ingatlan előtti kocsibejáró létesítésének bejelentése. A benyújtott bejelentéshez képest
annyiban változott a tulajdonos elképzelése, hogy gyephézagos téglával alakítaná ki a bejárót.
Ott voltak fák, azt ki akarja venni.
Trembecky Károly alpolgármester: Két okból aggályos számomra a kivitelezés. Első, nincs
kapubejáró.
Locskai Zoltán polgármester: Igen, de a rendeletben nem kötöttük feltétlen kapubejáróhoz.
Trembecky Károly alpolgármester: Jelen esetben közterület használatról van szó. Azt
viszont bérbe adjuk, ha valaki használni akarja. A rajz alapján egy 3,5m x 8,5m közterületről
van szó, amit magán célra akar használni, gépjármű parkolásra.
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: Jelenleg hol parkol?
Kelló Róbert képviselő: Az ingatlan hátsó részén, a Rózsa soron.
Trembecky Károly alpolgármester: Ezen ingatlanok esetében mindenkinek hátul van a
bejárója. Azért, mert az ingatlanok szélessége nem teszi lehetővé, hogy garázst építsenek,
ugyanis a szomszéd épületéig 4 m távolságot ír elő az építésügyi hatóság. A bejelentőnek sem
most sem a jövőben esélye nincs, hogy garázst építsen, sőt kapubejárót sem. Az a terület, amit
ő megjelölt, az egy parkoló lesz. Méretében viszont messze nagyobb, mint amit
szándékunkban áll szorgalmazni a lakóink felé.
Locskai Zoltán polgármester: Jó néhány ilyen bejáró van, amit lakóink önszántukból
kiraktak terméskővel. Mi a javaslatotok?
Trembecky Károly alpolgármester: Nem javasolom. Parkolás részére, ha 5m-t adunk,
bőven elég. Vajon a közútkezelő mennyit ismer el az út padkáig? Sőt még ez esetben őt is
tájékoztatni kell.
Locskai Zoltán polgármester: Tudomásom szerint 1 m.
Varga István képviselő: A közútkezelő az út másik részére is vonatkozik a vasút felé. Azért
valamikor fizetett, mert levágta a füvet a hivatal.
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Locskai Zoltán polgármester: Az az út nem a közúté, hanem a mienk. Az elkerülő
megépüléséig adtuk át a közút kezelésébe.
Kojnok István képviselő: Módosítani kellene a parkolóval kapcsolatos tájékoztatót a
hírlevélen keresztül. Tisztázni szükséges a kocsibejáró fogalmát. A kocsibejáró a kapu
szélességével azonos, nem pedig 8,5m hosszú tároló hely kialakítása.
Locskai Zoltán polgármester: Én most ezt elutasítanám. De meg kell határozni, hogy
milyen irányba menjünk el, ha bejön, mit ajánljunk neki.
Kelló Róbert képviselő: A közterület használatot javasolnám.
Kojnok István képviselő: Ezzel nem oldódik meg a probléma. Itt a település arculatának
kialakításáról van szó.
Trembecky Károly alpolgármester: Kapubejáró a kapu szélessége, jobbra-balra egy-egy
méter.
Locskai Zoltán polgármester: Amennyiben vállalja, hogy kapubejárót alakít ki, esélye van
az engedélyre. Ezt viszont szóban el kell magyarázni.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: A helyi rendelet az ingatlan előtti kocsibejáró kialakítását
tartalmazza. Az én álláspontom szerint is azért kell elutasítani, mert nem a bejáró
kialakítására, hanem parkolásra kérte a testület hozzájárulását.
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy az engedélyt ne adjuk ki, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
62/2019. (V. 15.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nagylak, Pacsirta u. 2. szám alatti ingatlan előtt kocsibejáró létesítésének bejelentése
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi együttélés
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
18/2015.(X.27.) egységes szerkezetű önkormányzati által biztosított
jogkörében eljárva a 6933 Nagylak, Pacsirta u. 2. szám alatti ingatlan
tulajdonosa által bejelentett, az ingatlan előtt lévő, jelenleg füves területen a
kocsibejáró kialakítása gyephézagos téglával történő burkolásához nem járul
hozzá.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő értesítésre: azonnal
A határozatról értesítést kapnak:
1. Locskai Zoltán polgármester
2. Tulajdonos - 6933 Nagylak, Pacsirta u. 2.
3. Irattár
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Locskai Zoltán polgármester: A rendkívüli, nyílt ülésre tervezett napirendeket
megtárgyaltuk, köszönöm a megjelenést, az ülést berekesztem. 14.00 órakor
k.m.f.
Locskai Zoltán
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző
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