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Iktató szám: NAG/83-11/2019.  
NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. MÁJUS 29-ÉN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 
 
 
 

N A P I R E N D 
 

 1. Polgármesteri tájékoztató  
         Előadó: Locskai Zoltán polgármester 

 
2. Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 

                  Előadó: Locskai Zoltán polgármester – pénzügyi csoportvezető 
 

3. Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről 
            Előadó: polgármester és a falugazdász 

 
4. Előterjesztések 

 4.1. Beszámoló a vagyoni helyzet alakulásáról 
 4.2. Vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata 
 4.3. Nagylak Község Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
 szóló 5/2012. (II. 29.) rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet 
 4.4 A 2018. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés 
 elfogadása 
 4.5. MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY közhasznú szervezet támogatása 
 4.6.Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása Makói Mentőállomás 
 mentőautóinak eszközbeszerzése 
 4.7.Nagylak Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása 
 4.8. Pályázat benyújtása a „Virágos Vasútállomásokat!” címmel meghirdetett 2019. 
 évi zártkörű pályázati programhoz 
 4.9. Pályázat benyújtása a 2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
 fejlesztések támogatására 
 4.10. Tájékoztatás a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
 Társulási megállapodásának felülvizsgálata 
 

5. Egyebek 
 

6. Zárt ülés 
 

- lakáskérelem 
- lakásbérleti szerződések 
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RENDELET 

 
 
 
9/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 
 

 
az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének végrehajtásáról 

 
10/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 
 

 
az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól 

 
11/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 
 

 
Nagylak Község Önkormányzata 2019. 
évi költségvetésről szóló 2/2019.(I.29.) 
rendelet módosításáról 
 

 
 

HATÁROZAT 
 

 
63/2019.(V.29.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Napirend elfogadása 
 

 
64/2019.(V.29.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Tájékoztató a falugazdász 
tevékenységéről 

 
65/2019.(V.29.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Polgármesteri tájékoztató  
 

 
66/2019.(V.29.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Beszámoló a 2018. évi költségvetés 
végrehajtásáról 
 

 
67/2019.(V.29.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Beszámoló a vagyoni helyzet 
alakulásáról 
 

 
68/2019.(V.29.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata 
 

 
69/2019.(V.29.) képviselő-testületi határozat 
 

 
A 2018. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, 
Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés 
elfogadása 
 

 
70/2019.(V.29.) képviselő-testületi határozat 
 

 
MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY 
közhasznú szervezet támogatása 
 

 
71/2019.(V.29.) képviselő-testületi határozat 
 

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
támogatása Makói Mentőállomás  
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72/2019.(V.29.) képviselő-testületi határozat 
 

Pályázat benyújtása a „Virágos 
Vasútállomásokat!” címmel meghirdetett 
2019.  évi zártkörű pályázati 
programhoz 

 
73/2019.(V.29.) képviselő-testületi határozat 
 

Pályázat benyújtása a 2019. évi 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására 

 
74/2019.(V.29.) képviselő-testületi határozat 
 

Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás Társulási 
megállapodásának felülvizsgálata 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 29-én 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 
Varga István képviselők. 

 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Kelló Róbert képviselő. 
 
Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető, 
Fehér Attila falugazdász, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi 
csoportvezető, Fehér Attila falugazdász, 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: A mai ülés anyagát a meghívóban kiküldött napirendeket 
kiegészítve a 4.6. 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: 
 
63/2019. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 

 
 
 

H a t á r o z a t 
 Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 29.-i soros, 

nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
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1. Polgármesteri tájékoztató  
          Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

2. Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 
                  Előadó: Locskai Zoltán polgármester – pénzügyi csoportvezető 
 

3. Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről 
            Előadó: polgármester és a falugazdász 

 
4. Előterjesztések 
4.1. Beszámoló a vagyoni helyzet alakulásáról 
4.2. Vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata 
4.3. Nagylak Község Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól  szóló 5/2012. (II. 29.) rendelet hatályon kívül helyezése és új 
rendelet 
4.4 A 2018. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési 
Jelentés elfogadása 
4.5. MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY közhasznú szervezet támogatása 
4.6.Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása Makói Mentőállomás 
mentőautóinak eszközbeszerzése 
4.7.Nagylak Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása 
4.8. Pályázat benyújtása a „Virágos Vasútállomásokat!” címmel meghirdetett 
2019.  évi zártkörű pályázati programhoz 
4.9. Pályázat benyújtása a 2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására 
4.10. Tájékoztatás a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás Társulási megállapodásának felülvizsgálata 
 
5. Egyebek 
 
6. Zárt ülés 

 
- lakáskérelem 
- lakásbérleti szerződések 

 
 

 
3.sz. n a p i r e n d: Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről 
 Locskai Zoltán polgármester: Először a Falugazdász tevékenységéről szóló beszámolót 
javasolom megtárgyalni, mivel munkavégzés miatt el kell mennie. Felkérem Fehér Attila 
falugazdász urat, amennyiben a beszámolóval kapcsolatosan van kiegészíteni valója, tegye 
meg. 
 Fehér Attila falugazdász: Kiegészíteni valóm nincs. Tájékoztató jelleggel mondom a 
testületnek, hogy Nagylakon az állandó ügyfélfogadás megszűnt. A továbbiakban ez alkalmi 
jelleggel fog megtörténni. A területalapú támogatás igénylésekor voltam, illetve június 12-én 
jövök ismét, a kamarai tagdíj bevallással kapcsolatos ügyintézés céljából. Köszönöm.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Az igénybevevőkkel hogyan történik a kapcsolattartás? A 
gazdák részéről milyen a visszajelzés azzal kapcsolatosan, hogy az állandó ügyfélfogadás 
Magyarcsanádon van.  
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Fehér Attila falugazdász: Nyilván nem örülnek, központi döntés alapján történt, több 
települést is érint a járásban. A Nagylaki gazdák száma kicsi, nagyobb ügyekben felkeresnek 
Magyarcsanádon, de Makón is. Kisebb ügyekben telefonon tartjuk a kapcsolatot. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Kérdés, észrevétel van-e? Nincs, aki a beszámoló 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
64/2019. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről 
 

H a t á r o z a t  
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Falugazdász 
tevékenységéről szóló 2018. évi tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja. 
Egyúttal köszönetét fejezi ki a lakosságnak nyújtott eddigi tevékenységért és 
segítésért. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Izsákné Hetényi Valéria jegyző  
 
A határozatról értesül: 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Fehér Attila falugazdász 

 
1.sz. n a p i r e n d: Polgármesteri tájékoztató 
 Locskai Zoltán polgármester: Folytatjuk az ülést a kiküldött meghívó szerint a 
polgármesteri tájékoztatóval. Kérdés, hozzászólás van-e? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Május 20.-i helyszíni bejárás, sejthető volt, hogy 
vannak még tisztázandó kérdések, mint az elkerülő közvilágításának működése. Az ott lakók, 
és jómagam is tapasztaltam, hogy a kijelölt gyalogátkelőhelyen a rendszer nem működik. 
Kérem, tegyünk észrevételt a kivitelező és a közútkezelő felé.  
 
Locskai Zoltán polgármester: A kivitelező és az NKM szolgáltató kijelöltek egy helyet, 
ahová azt a szekrényt fogják felállítani, amelyben a világítás megvalósításához szükséges 
eszközök beszerelésre kerülnek. Ezt megtették, a közvilágítást beüzemelték, kiderült, hogy a 
paramétereknek nem felel meg. Másik szekrényt kell kiépíteni, ahova a jelenlegi áttelepítésre 
kerül. Türelmünket kérik, dolgoznak a rendszer kiépítésén. A bejárás során került ez 
részemről jelzésre a kivitelező felé. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Készült erről jegyzőkönyv, vagy csak szóbeli 
tanácskozáson hangzott el? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Írásbeli nyoma nincs, érdemes egy e-mail formában jelezni. 
Időpontot nem tudtak mondani, a szolgáltatón múlik. Egyéb kérdés? 
 
Kojnok István képviselő: A buszváró hol lesz kihelyezve? 
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Locskai Zoltán polgármester: Makó irányába tartó oldalra gondoltam. A járda 1 m-es a 
szélessége meghatározza a buszváró méreteit. Nézegettem erre alkalmas várókat, találtam is. 
A járdára kerülne, elől nyitott, átlátszó, pad van benne. Városon látni ilyeneket. Nyilatkozatot 
kell kérni a DAKK-tól, mert a várórész az ő területe. Teljes szerkezetében 300.000,- Ft körüli 
árban láttam. Egyéb észrevétel? Nincs. Aki, a polgármesteri tájékoztatóval egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
65/2019. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató 
 

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: Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 
 Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés beszámoló a 2018. évi költségvetés 
végrehajtásáról. A bizottságok az anyagot megtárgyalták, felkérem, elnökurat tájékoztassa a 
testületet a bizottságok álláspontjáról. 
 Varga István képviselő, SZKÜB. elnök: A bizottságok egyhangúlag elfogadták a 
beszámolót, javasolják a testületnek elfogadásra.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Az ülésen pénzügyi csoportvezető úr kiegészítést tett, kérem 
itt is tegye meg. 
 Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A Magyar Államkincstár május 15-én jóvá 
hagyta. A beszámolóban feltüntetett számokon változtatni nem lehet, könyvelésen alapul. A 
testületnek május 31. napjáig kell meghozni a döntését a beszámolóval kapcsolatosan. A 
normatív támogatásokat az önkormányzat 2018. évben maradéktalanul lehívta. Polgármester 
úr is említette a bizottsági ülésen, hogy könyvelés, egyéb adatszolgáltatás miatt bírságolás 
nem volt. Tavalyelőtti problémákat ismerjük, tavaly pedig át kellett állni egy teljesen új 
könyvelésre, ami nem volt zökkenőmentes. A beruházások megvalósulása erre az évre 
tolódik. Köszönöm. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A melléklet 4. oldalán pénzmaradvány és működési és 
pénzmaradvány felhalmozási, összesen 65 634 e forint. 150 milliós a költségvetésünk, ekkora 
pénzmaradványt mi eredményez? 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A maradvány sosem az, mint a tényleges 
pénzkészlet. A költségvetési pénzmaradványba beletartoznak olyan tételek, ami nem folyt be, 
nem is törlődött. Gondolok itt az adókra stb. 
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A maradvány egy korrigált összeg, melyet kormányrendelet ír elő. Két formája van a szabad 
pénzmaradvány, amikor az önkormányzat bevételt realizál (iparűzési adó, bírságok, stb.), és 
arra fordítja, amire szeretné. A másik a kötelezettségvállalással terhelt, amit az előző év végén 
kapott az önkormányzat erre az évre megelőlegezve, amit el kell költenie. Ezt követően jön a 
működési és felhalmozási maradvány. Például EFOP pályázat révén költ a rendezvényekre, de 
eszközvásárlás is történik, tehát felhalmozás. A községháza felújítása is felhalmozás. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Elfogadom ezeket a részletgondolatokat, de összesen a 
65 milliós pénzmaradvány nagyon sok. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Mindig a forgalmat kell figyelembe venni. 
Ebben olyan tételek is vannak, amelyek a tavalyi évben számlázott szolgáltatások (ivóvíz, 
közmű, stb.), és átvisszük a következő évre. Ez megint maradvány, függetlenül attól, hogy 
kifizetésre került, vagy átvisszük a következő évre. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: 23. oldal kincstáron kívüli számlák, nem az 
önkormányzat által támogatott beruházásokat fedi le, hanem a sajátunkat. Itt 61 millió 
forintról van megjelölve, de már túl vagyunk a 83 millión. Ez miből keletkezik? 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az önkormányzat nem a kincstárnál létesít 
folyószámlát, hanem saját banknál, ezt nevezi kincstáron kívüli számlának. Ez 2018. 
decemberi bankszámlának az összege. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Köszönöm. 33. oldal 182 sor itt mérlegszerinti mínusz 
látható 23 millió forint. Miért negatív előjelű ez a sor? 
 Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A forgalomban a mérleg szerinti eredmény 
több volt, mint amennyi bevétel jelentkezett. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: 36. oldal 222 sor költségvetési évet követő 
finanszírozás. A 224 soron előlegként van föltüntetve. Miért? 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A 2019. év ne forduljon mínusszal. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz, mit 
takar?  
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Vízmű, gépház.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: 47. oldal nyilatkozat dátuma 2019.02.22. Miért? 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Az önkormányzatoknak május 31. a 
beszámolási kötelezettség, az intézményeknek és a hivatalnak február 28. napjáig. 
 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:  
66/2019. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 
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H a t á r o z a t 
 Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi maradványának felhasználását – ezen 
határozat 1. mellékletében meghatározottak szerint – hagyja jóvá. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott pénzmaradvány 
felhasználás alapján Nagylak Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési 
rendeletének módosítását készítse elő. 
 
Felelős:  
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
Határidő: azonnal és értelem szerint 
 
Határozatról értesítést kap:  
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Horváth Éva analitikus könyvelő 

 
Locskai Zoltán polgármester: Aki, az előterjesztett formában el tudja fogadni a rendeletet, 
szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/(V.30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
 
4.sz. n a p i r e n d: Előterjesztések 
 
4.1. Beszámoló a vagyoni helyzet alakulásáról 
 Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés beszámoló a vagyoni helyzet 
alakulásáról. A bizottságok megtárgyalták, felkérem elnök urat, tájékoztassa a szavazás 
eredményéről a testületet.  
 
Varga István képviselő, SZKÜB. elnök: A beszámolót a bizottságok egyhangúlag 
elfogadták és javasolják a testületnek elfogadásra.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Pénzügyi csoportvezető úr, tájékoztassa a testületet az 
előterjesztésről. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Kimutatás a mérleg és az ingatlan kataszteri 
adatokból. Önkormányzati törvényi előírás. Nincs vagyonvesztés. Értékesítés történt az 
elkerülő megépítése kapcsán. Az önkormányzat nem rendelkezi iskolával, óvodával, ahol 
vannak tárgyi eszközök, amelyek 0-ra futottak, de mivel nem működnek pótlásra nincs 
szükség. Köszönöm. 
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Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés, észrevétel van-e?  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: 2018 decemberében volt-e eszközleltár, minek 
következtében hiány, megsemmisülés, selejtezés a könyvelésben? 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ezt ellenőrizte a belsőellenőrzés. Igen, készült 
most is. Ez a beszámoló alátámasztó leltár részletesebb most, mint korábban. Mivel nem 
tűntek el dolgok, nem mentek tönkre komolyabb beszerzésre nem volt szükség.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzunk. Aki egyetért a beszámolóval, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
67/2019. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Beszámoló a vagyoni helyzet alakulásáról 
 

H a t á r o z a t 
 

 Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés b) pontja alapján elkészített, az 
önkormányzat vagyoni helyzetről szóló beszámolóját.  
 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 

 Határidő: azonnal 
 

Határozatról értesítést kap:  
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Popovics Krisztián pü.-i csoportvezető 
 

 
 
4.2. Vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata 
 Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a Vagyongazdálkodási terv 
felülvizsgálata. A bizottságok megtárgyalták, felkérem elnök urat, tájékoztassa a szavazás 
eredményéről a testületet.  
 
Varga István képviselő, SZKÜB. elnök: A beszámolót a bizottságok egyhangúlag 
elfogadták és javasolják a testületnek elfogadásra.  
 Locskai Zoltán polgármester: Felkérem pénzügyi csoportvezető urat, tájékoztassa a 
testületet az előterjesztésről. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: 2011 évben új törvénykezés, 2012. februárig 
sok rendelkezést meg kellett hoznia az önkormányzatnak. A 2018. évi kincstári ellenőrzés 
alkalmával nem kaptunk észrevételt, hogy a terv ne lenne jó, de az önkormányzatnak illik 
felülvizsgálnia. Erre azért is volt szükség, mert 2012 óta sok változás történt. 2012 
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szeptemberétől megszűnt az óvoda, 2013 évtől társulás jött létre a szociális és gyermekjóléti 
faladatok ellátására, ami 2018 évtől újra visszakerült az önkormányzathoz, valamint 2013 az 
ivóvízminőség-javító társulás. Ezek megváltoztatták a vagyongazdálkodás szabályozását. 
Utak épültek, önkormányzati ingatlanok kerültek eladásra, intézmények funkciói változtak. 
Köszönöm. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzunk. Aki egyetért a beszámolóval, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
68/2019. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata 
 

H a t á r o z a t 
 Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közép és 

hosszútávú vagyongazdálkodási tervét felülvizsgálta és az 5/2013. (I. 28.) 
számú határozatát hatályon kívül helyezi.  
 
Egyidejűleg Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületet a Nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében előírtak 
szerint Nagylak Község Önkormányzat közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervét az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 
elfogadja.   
 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 

 Határidő: azonnal 
 

Határozatról értesítést kap:   Locskai Zoltán polgármester  Izsákné Hetényi Valéria jegyző  Popovics Krisztián pü.-i csoportvezető 
 

 
 
4.3. Nagylak Község Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
5/201.(II.29.) rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása 
 
 Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés Nagylak Község Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/201.(II.29.) rendelet hatályon kívül 
helyezése és új rendelet megalkotása. A bizottságok megtárgyalták, felkérem elnök urat, 
tájékoztassa a szavazás eredményéről a testületet. 
 
Varga István képviselő, SZKÜB. elnök: A beszámolót a bizottságok egyhangúlag 
elfogadták és javasolják a testületnek elfogadásra.  
 Locskai Zoltán polgármester: Felkérem pénzügyi csoportvezető urat, tájékoztassa a 
testületet az előterjesztésről. 
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Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A vagyonkezelés szabályozása megváltozott, 
az önkormányzati törvénybe is bekerült. Mivel több ponton is változás történt, ezért célszerű 
új rendelet megalkotása.   
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Aki, az 
előterjesztett formában el tudja fogadni a rendeletet, kérem, szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete 

Nagylak Község Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
 A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.  
  

4.4. A 2018. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves összefoglaló Ellenőrzési Jelentés  
 Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés a 2018. évi Éves Ellenőrzési 
Jelentés, Éves összefoglaló Ellenőrzési Jelentés szóló előterjesztés. A bizottságok 
megtárgyalták, felkérem elnök urat, tájékoztassa a szavazás eredményéről a testületet.  
 
Varga István képviselő, SZKÜB. elnök: A beszámolót a bizottságok egyhangúlag 
elfogadták és javasolják a testületnek elfogadásra.  
 Locskai Zoltán polgármester: Felkérem pénzügyi csoportvezető urat, tájékoztassa a 
testületet az előterjesztésről. 
 
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: ASP programra tértünk át. Sikeres évet 
zártunk. A beszámolók, adatszolgáltatások határidőre beérkeztek. Bírság nem volt. Az 
ellenőrzés során kért javításokat elvégeztük. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Kérdés, hozzászólás van-e? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A 2. számú melléklet 2-es bekezdés megállapítása így 
szól „a szabályzatban nem rendelkeztek a tartós távollét, illetve az összeférhetetlenség 
eshetőségére vonatkozó szabályozás kiállításáról”. Erről a gondolatról milyen módosítást 
javasolnak? 
 Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ez az ellenőrzési jelentés az összes településre 
készült. A Nagylakra vonatkozót a 3/A. melléklet tartalmazza. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés? Nincs, aki ezt elfogadja, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
69/2019. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A 2018. évi Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves összefoglaló Ellenőrzési Jelentés 
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H a t á r o z a t 
 Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a belsőellenőrzés 

2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint az éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentést megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
Felelős: értesítésre: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül:  
- Locskai Zoltán polgármester 
- Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Makói Kistérség Többcélú Társulása (6900 Makó Széchenyi tér 22) 
- Irattár 

 
 
4.5. Medicopter Alapítvány támogatása 
 Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés a Medicopter Alapítvány 
támogatásáról szóló előterjesztés. Az alapítvány keresett meg a támogatás ügyében, 
javasolom 20 e forint összeggel támogatni. Kérdés, észrevétel van-e? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Településünkön eddig 3 ízben járt a Medicopter, 50-
100 e forintot javasolok. 
 
Kojnok István képviselő: Csatlakozom az előttem szólóhoz, én is keveslem a 20 e forintot. 
 
Varga István képviselő: Én el tudom fogadni a 20 e forintot, támogatáskéréssel más 
intézményt is megkeresnek.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A szolgáltatás körülbelül 250 települést segít meg 
szükség esetén. Ez 20 e forinttal számolva cirka 5 millió forint. Sokkal nagyobb értékről van 
itt szó, mint 5 millió forint. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Azt hozzá kell tenni, hogy a település komoly hozzájárulást 
fizet az ügyeleti rendszernek. Ne higgyük azt, hogy mi csak ezt az összeget adjuk. Elhangzott 
az 50 e forint, szavazásra bocsájtom. Aki egyet ért az 50 e forintos támogatással, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:   
70/2019. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Medicopter Alapítvány támogatása 
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H a t á r o z a t 
 Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a MEDIKOPTER 

Alapítvány közhasznú szervezetet a légi mentés sürgősségi ellátáshoz 
szükséges eszközök megvásárlására támogatásban részesíti. 
 
A támogatás mértéke 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint, melyet az 
önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a működési célú pénzeszköz átadás 
helyi önkormányzatok és intézményeik részére előirányzat terhére biztosít.    
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatási összeg 
átutalásáról a 11705008 – 20477873 számú számlára gondoskodjon. 
 

  Határidő: azonnal 
  Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
   
  Határozatról értesítést kap: 

- MEDICOPTER Alapítvány elektronikusan 
medicopter.alapitvany@upcmail.hu  

- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Horváth Éva analitikus könyvelő 

  
4.6. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása Makói Mentőállomás mentőautóinak 
eszközbeszerzése 
 Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a Makói Mentőszolgálat támogatása. 
Hasonló ügyben kérték a segítségünket. Hasonlóan az előző támogatáshoz, itt is 20 e forint 
szerepel a határozati javaslatban. Kérdés, hozzászólás van-e? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Önkormányzatunk hónapról hónapra a helyi lakosok 
élethelyzetének javítására igénylés és rászorultság alapján támogatást állapít meg, ami 
átlagban 10 e forint. Összehasonlítva a mentőszolgálat munkájával kevés a 20 e forint. 
Javasolom 30-50 e forinttal támogatni. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Mindenképpen javasolom támogatni, 50 e forintot bocsájtok 
szavazásra. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
71/2019. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása Makói Mentőállomás 
mentőautóinak eszközbeszerzése 
 

H a t á r o z a t 
 Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos 

Mentőszolgálat Alapítvány feladatkörében a Makói Mentőállomás 
mentőautóinak Lp 1000 defibrilátor (újraélesztő) eszköz megvásárlására 
támogatásban részesíti. 
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A támogatás mértéke 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint, melyet az 
önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a működési célú pénzeszköz átadás 
helyi önkormányzatok és intézményeik részére előirányzat terhére biztosít.    
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatási összeg 
átutalásáról a CIB Baknál vezetett 10700608 – 49891102 - 51200002 számú 
számlára gondoskodjon. 
 

  Határidő: azonnal 
  Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
   
  Határozatról értesítést kap: 

- Országos Mentőszolgálat Alapítvány elektronikusan 
mentoalapitvany@mentok.hu  

- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Horváth Éva analitikus könyvelő 

 
 
4.7. Nagylak Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása  
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés Nagylak Község Önkormányzata 
2019. évi költségvetésének módosítása. A bizottságok megtárgyalták, felkérem elnök urat, 
tájékoztassa a szavazás eredményéről a testületet.  
 
Varga István képviselő, SZKÜB. elnök: A beszámolót a bizottságok egyhangúlag 
elfogadták és javasolják a testületnek elfogadásra.  
 Locskai Zoltán polgármester: Felkérem pénzügyi csoportvezető urat, kiegészítését tegye 
meg. 
 Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Főösszesen változatlan, bizonyos 
átcsoportosításokat tartalmaz a rendelet. Maradvány tekintetében kötelezettség vállalással 
szerepeltett kormányzati funkción, és EFOP pályázaton szerepeltetett. Törzskönyvbe 
bekerültek ezen kormányzati funkción. Számszaki részben történő változások, működésre. 
Köszönöm. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. Aki, a 
rendeletmódosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

 
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete 
Nagylak Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.(I.29.) rendelet 

módosításáról 
  A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.  

 



16  

Trembeczky Károly alpolgármester: A szavazáson túl szeretném javasolni, hogy a 2020 évi 
költségvetésünket olyan módon tervezzük, hogy a jelenleg használatban lévő gépjárművet 
cseréljük le. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Említette már alpolgármester úr, én is támogatom. 
Köszönöm. 
  
 
4.8. Pályázat benyújtása a „Virágos Vasútállomásokat!” címmel meghirdetett 2019. évi 
zártkörű pályázati programhoz 
  
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés „Virágos vasút pályázat”. Ebből a 
pénzből szereztük be tavaly a virágládákat. Nem nagy összeg, 150 e forint, pályázzuk meg, és 
az idén is vásárolunk az összegen valamit. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
72/2019. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Pályázat benyújtása a „Virágos Vasútállomásokat!” címmel meghirdetett 2019. 
évi zártkörű pályázati programhoz 
 

H a t á r o z a t 
 Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vasutas Települések 

Szövetsége által 2019-re kiírt „Virágos Vasútállomásokat!” című pályázaton 
részt vesz. A pályázatot a maximális 150.000,- Ft-os támogatási összegre 
nyújtja be. A pályázathoz szükséges 10% önerőt az önkormányzati dolgozók 
munkavégzésével, vagy a 15.000,- Ft-os, azaz tizenötezer forintos 
hozzájárulásával a Város-községgazdálkodás egyéb kiadások terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. június 10. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Horváth Éva analitikus könyvelő 

 
 
4.9. Szóbeli előterjesztés Pályázat benyújtása a 2019. évi Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására  
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés szóbeli, pályázat benyújtása 
belterületi utak, járdák. 2018 évben volt egy próbálkozásunk a Petőfi utca felújítása terén. 
Most újabb lehetőség van erre, ehhez kérem a testület támogatását.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A bekért ajánlatok alapján az Orosz Útépítő Kft. adta 
a legkedvezőbbet. Ez a cég csinálta korábban a Maros utcát? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Igen. Onnantól kezdve, hogy a független műszaki ellenőr is 
átvette a munkát, az Orosz Útépítő cég mindent megtett azért, hogy az ott felmerült 
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hiányosságot kijavítsa és kárpótolja. Így született meg az iskolánál a betonozott bejáró. Az 
anyagmennyiség meg van. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A hiányzó 30 cm felvetése után a cég visszavonult, és 
elkészítette a bejárót. Az anyagban az útpadka kérdése nem tisztázott, mire építjük a padkát. 
Visszatérve a Maros utcához az aszfalt alá semmit nem fújtak. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A szakmai kérdésekre nem tudok válaszolni. Aki a pályázat 
benyújtásával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
73/2019. (V. 29.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Pályázat benyújtása a 2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására 

H a t á r o z a t 
 Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

benyújtja pályázatát a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezete 3. 
melléklet II. 2. a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására, a pályázati kiírás 1 c) alcéljára. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben az alábbi költségvetéssel 
nyújtsa be: 
A fejlesztés összes költsége: 12.387.822,- Ft 
A támogatás mértéke 75 %: 9.290.866,- Ft 
A pályázat önereje 25 %: 3.096.956,- Ft. 
 
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat önerejét 
3.096.956,- Ft, azaz Hárommillió-kilencvenhatezer-kilencszázötvenhat Ft-ot 
a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(I.29.) számú 
önkormányzati rendeletében, a fejlesztési költségvetés terhére biztosítja. 
 
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 
pályázatban vállalt önerő az önkormányzat számláján rendelkezésre áll. 
  
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: értelemszerűen 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Magyar Államkincstár Csongrád megyei Igazgatósága, Szeged 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Horváth Éva analitikus könyvelő 

 
  
4.10. Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 
megállapodásának felülvizsgálata   
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Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés szintén szóbeli, Ivóvízminőség-javító 
Társulási Megállapodás felülvizsgálata. 2019. február 26-án került a testület elé egy 
előterjesztés a személyi változásokat átvezetésének tárgyában. Polgármesterek személyi 
változásai nem kerültek átvezetésre. Mi erről februárban döntöttünk, és elfogadtuk. Ez csak 
abban az esetben történhet meg, ha minden társult tag jóváhagyja. Viszont két település 
határidőre ennek nem tett eleget. Ezért szükséges minden településnek újra tárgyalni, és 
meghozni a döntést. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
74/2019. (V. 29.) 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. 
 

 
5.sz. n a p i r e n d: Egyebek 
 Locskai Zoltán polgármester: Az egyebek következnek, átadom a szót a képviselőknek. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A gyári buszmegálló helyét mihamarabb ki kell 
jelölni. A meglévő járdasziget mögött nincs padka, balesetveszélyes a mély árok miatt, ezért 
gondoltam, hogy indokolt lenne korlát elhelyezése is, vagy a terület feltöltése. 
 Locskai Zoltán polgármester: Milyen széles lehet a járdasziget? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: 130-150 cm.  
 Locskai Zoltán polgármester: Abból egy 40 cm helyet foglalna el két-két oldalt az építmény 
tartórésze. 
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Trembeczky Károly alpolgármester: Jelezni szeretném, hogy a vasútállomás mindkét 
buszmegállójában a padok léce elkorhadt, felújításra szorul. Illetve új kültéri bútorzat 
vásárlása is fölmerülhet. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A településen lévő összes pad felújítása szükséges, 
napirenden van.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A településen élő lakosok sok helyen tartanak nagy 
testű kutyát. A kutyák a kerítésnél támadólag lépnek fel az utcán közlekedőkkel szemben. 
Többünkben fölmerült egy olyan rendelet alkotása, amelyben szabályozzuk a kutyatartókat, 
hogy a kerítéstől milyen távolságban tarthatják az állatokat. Ez lehet kennel, vagy a hátsó 
udvar. 
 Locskai Zoltán polgármester: Följegyeztem. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A Maros utcában megnövekedett a forgalom, 
vizsgáljuk meg akár az egyirányú forgalom kérdését, akár egyéb szabályozással megalkotását 
a forgalom csökkenése érdekében. Még az utca 43-as felöli részének lezárása is fölmerült. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Annak örülnék, ha az ott lakók egységes álláspontot 
alakítanának ki erre vonatkozólag. Nem jelent gondot a megvalósítás, mert belterületi út, de 
hangsúlyozom, egybehangzó döntés szükséges a lakók részéről. 
 
Kojnok István képviselő: Szerintem ez a kérdés nem aktuális. Az elkerülő átadását követően 
valószínűen meg fog változni a forgalmi rend. Mentesíteni fogja a település belterületi 
forgalmát. A gyakorlatban ezt majd meg fogjuk tapasztalni. 
 Locskai Zoltán polgármester: Türelmet kérek, megtapasztaljuk a helyzetet, ha szükséges 
meghozzuk a szabályokat. Köszönöm. Egyebekben vetném föl, hogy a művelődési ház 
udvarán a sorompót le fogjuk zárni. Ennek oka, hogy az ott lakó kertlábszomszédok 
figyelmen kívül hagyják. Gépjárművel, utánfutóval behajtanak. Nem szeretném, ha ott 
járművekkel forgolódnának. 
Jancsik János keresett meg abban az ügyben, hogy az ő ingatlanához vezető területen egy 
közvilágítási oszlop kerüljön elhelyezésre. Az NKM szakemberével helyszíni szemlét 
tartottunk. Új oszlop letételére és a vezeték meghosszabbítására van szükség. Kértem 
árajánlatot, ha megjön, döntünk róla. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A volt Kovács Mihály tanyáját a mai napig 
megvilágítja egy lámpatest, holott senki nem él a tanyában. Ez a közvilágítás számláját 
terheli.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Erről, mit gondol a testület, tegyek lépéseket arra 
vonatkozólag, hogy ezt a lámpatestet kikapcsolják? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Igen. 
 
Kojnok István képviselő: Igen. 
 
Varga István képviselő: Igen. 
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Locskai Zoltán polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a településről egy 
elköltözött lakó lakbérhátralékának behajtása ügyében a végrehajtás elindult. 128 e forintról 
van szó. Az önkormányzatot terhelő költségek 30-40 e forint. 
A Gyár telep 7. szám alatti lakóépületnél csőtörés volt, sok víz elfolyt. A költségek egy részét 
nekünk kell állni. 
A megállapodás alapján, a határon vállalt festés megtörtént. A teljesítményigazolás meg van, 
örülnek a munkának. 
A heti sporttevékenységeket a héttől kezdődően a tornateremben tartjuk. Korábban felvetődött 
ennek kérdése, hogy miért a művelődési házban zajlanak ezek a programok. A gázfűtés 
jelentős terhet rótt az önkormányzatra, költségtakarékosság jegyében tartottuk a művelődési 
házban. Szinte minden nap van a tornateremben sport tevékenység. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: A műfüves pálya kialakításának alapjához az autóutat 
építő cég a rendelkezésünkre bocsájtotta a településen felhalmozódott homogén szerkezetű 
anyagot.  
 
Locskai Zoltán polgármester: A kerékpár pihenőhely terén előbbre léptünk. A vázrajz 
elkészült, a közúthoz eljuttattuk, a megosztás be lett jegyezve. Van-e még az egyebekben 
hozzászólás? Nincs. A soros, nyílt ülésre tervezett napirendeket megtárgyaltuk, a nyílt ülést 
berekesztem, a továbbiakban zárt ülés következik. 13.00 órakor 
  

k.m.f. 
 
 

 Locskai Zoltán Izsákné Hetényi Valéria 
 polgármester jegyző 
           
 
 
   


