Iktató szám: NAG/83-13/2019.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. JÚNIUS 24-ÉN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
NAPIREND
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Locskai Zoltán Polgármester
2. Tájékoztató az Alföldvíz Zrt. tevékenységéről
Előadó: Locskai Zoltán Polgármester
3. Tájékoztató a Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
tevékenységéről
Előadó: Locskai Zoltán Polgármester
4. Tájékoztató a Kender-Kötelék Kft. tevékenységéről
Előadó: Locskai Zoltán Polgármester
5. Tájékoztató a helyi Posta tevékenységéről
Előadó: Locskai Zoltán Polgármester
6. Előterjesztések
6.1. A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár a Könyvtárellátási
Szolgáltatási Rendszer (KSZR) által nyújtott 2018. évi szolgáltatásáról szóló
szakmai tájékoztatója
6.2. 03/12 hrsz.-ú földterület önkormányzati tulajdonba vétele
6.3. A Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
megszüntetése
6.4. Pályázat benyújtása települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatására
6.5. A Nagylaki Nyugdíjas Egyesület civil szervezetek támogatására benyújtott
pályázat elbírálása
6.6 Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Nagylak, Nyárfa sor 6. kábelfektetés és
mérőhely kialakítására

6.7. Javaslat a „Közszolgálati Tisztviselők Napjáról” szóló rendelet megalkotására
7. Egyebek

8. Zárt ülés
- 6933 Nagylak, Balatán tanya 4/C. önkormányzati tulajdon lakásbérleti jogának
felülvizsgálata
- 6933 Nagylak, Balatán tanya 3/A. önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti
joga
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RENDELET
12/2019.(VI.26.) önkormányzati rendelet

A Közszolgálati Tisztviselők Napjáról

HATÁROZAT
98/2019.(VI.24.) képviselő-testületi határozat
99/2019.(VI.24.) képviselő-testületi határozat
100/2019.(VI.24.) képviselő-testületi határozat
101/2019.(VI.24.) képviselő-testületi határozat
102/2019.(VI.24.) képviselő-testületi határozat
103/2019.(VI.24.) képviselő-testületi határozat
104/2019.(VI.24.) képviselő-testületi határozat
105/2019.(VI.24.) képviselő-testületi határozat
106/2019.(VI.24.) képviselő-testületi határozat
107/2019.(VI.24.) képviselő-testületi határozat
108/2019.(VI.24.) képviselő-testületi határozat
109/2019.(VI.24.) képviselő-testületi határozat
110/2019.(VI.24.) képviselő-testületi határozat
111/2019.(VI.24.) képviselő-testületi határozat
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Napirend elfogadása
Tájékoztató az Alföldvíz Zrt.
tevékenységéről
Tájékoztató a Délkelet- Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer tevékenységéről
Tájékoztató a Kender-Kötelék Kft.
tevékenységéről
Tájékoztató
a
helyi
Posta
tevékenységéről
A Somogyi Károly Városi és Megyei
Könyvtár a Könyvtárellátási
Szolgáltatási Rendszer (KSZR) által
nyújtott 2018. évi szolgáltatásáról szóló
szakmai tájékoztatója
03/12 hrsz.-ú földterület önkormányzati
tulajdonba vétele
A 132/2017. (VI.26.) számú határozat
visszavonása
A
Csanád
Mikro-térségi
Területfejlesztési
Önkormányzati
Társulás megszüntetése
Pályázat
benyújtása
települési
önkormányzatok
rendkívüli
önkormányzati támogatására
A Nagylaki Nyugdíjas Egyesület civil
szervezetek támogatására benyújtott
pályázat elbírálása

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a
Nagylak, Nyárfa sor 6. kábelfektetés és
mérőhely kialakítására
Nagylak, Pacsirta u. 2. szám alatti ingatlan
előtt kapubejáró létesítésének bejelentése

Nagylak, Gyár telep 7/1. számú
önkormányzati lakás bérlője részére
önkormányzat tulajdonát képező fából
készült buszmegálló használatba adása

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 24-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
Kelló Róbert
Kojnok István képviselők.
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Varga István képviselő.
Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető,
Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi
csoportvezető, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Locskai Zoltán polgármester: Köszöntöm a soros, nyílt képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, 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 meghívóban kiküldött napirendeken szeretnék változtatni,
polgármesteri tájékoztató nem lesz, a soron következő ülésen pótlásra kerül. A mai ülés
anyagát ennek levételével, valamint 6.8. szóbeli előterjesztés 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:
98/2019. (VI. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. június 24.-i soros,
nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2. Tájékoztató az Alföldvíz Zrt. tevékenységéről
Előadó: Locskai Zoltán Polgármester
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3. Tájékoztató a Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
tevékenységéről
Előadó: Locskai Zoltán Polgármester
4. Tájékoztató a Kender-Kötelék Kft. tevékenységéről
Előadó: Locskai Zoltán Polgármester
5. Tájékoztató a helyi Posta tevékenységéről
Előadó: Locskai Zoltán Polgármester
6. Előterjesztések
6.1. A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár a Könyvtárellátási
Szolgáltatási Rendszer (KSZR) által nyújtott 2018. évi szolgáltatásáról
szóló szakmai tájékoztatója
6.2. 03/12 hrsz.-ú földterület önkormányzati tulajdonba vétele
6.3. A Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
megszüntetése
6.4. Pályázat benyújtása települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatására
6.5. A Nagylaki Nyugdíjas Egyesület civil szervezetek támogatására benyújtott
pályázat elbírálása

6.6. Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Nagylak, Nyárfa sor 6. kábelfektetés és
mérőhely kialakítására
6.7. Javaslat a „Közszolgálati Tisztviselők Napjáról” szóló rendelet

megalkotására

6.8. Nagylak, Pacsirta u. 2. szám alatti ingatlan előtt kapubejáró létesítésének
bejelentése

7. Egyebek
8. Zárt ülés
- 6933 Nagylak, Balatán tanya 4/C. önkormányzati tulajdon lakásbérleti
jogának felülvizsgálata
- 6933 Nagylak, Balatán tanya 3/A. önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti
joga
2.sz. n a p i r e n d: Tájékoztató az Alföldvíz Zrt. tevékenységéről
Locskai Zoltán polgármester: 2. számú napirend az Alföldvíz Zrt. tevékenységéről szóló
tájékoztató. Köszöntöm az Alföldvíz munkatársát, Szentgyörgyi László ivóvíz ágazati
vezetőt. A tájékoztatót megküldték részünkre, felkérem Szentgyörgyi László urat,
amennyiben a beszámolóval kapcsolatosan van kiegészíteni valója, tegye meg.
Szentgyörgyi László ivóvíz ágazati vezető: Kiegészíteni valóm nincs. Amennyiben kérdés
van, válaszolok.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. A tájékoztató anyagban találtam egy részt, amire
magyarázatot szeretnék. „A fogyasztók által elvitt mennyiség 4,8 m3. A bemenő víz 206 m3.”
Ebből az következik, hogy 200 m3-t kiengedünk a csatornába, ami tragédia. A kivezető
csövezet átfordításra került. Egy mélyebb csatornát készítettünk, és megállapodtunk a
szakemberekkel abban, hogy a csövezet alatt, 15-20 cm-rel legyen az árok mélysége. Azt
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tapasztalom, hogy az árok jól lefedi a csőrendszert, ami nem előnyös, de jelentős mennyiségű
víz van benne. Napi 5 m3-ről beszélünk, amit ez a rendszer tisztít, és amit a lakók elvisznek
kb. 10 l. Van-e a rendszernek olyan tulajdonsága, hogy nem 5 m3-t kellene megtisztítania,
hanem gyakorlatilag 1 m3-t.
Szentgyörgyi László ivóvíz ágazati vezető: Gyakorlatilag ez egy szabvány konténer, aminek
a víztisztítói kapacitása 10 m3/óra lenne, ezzel szemben havi szinten nem éri el az 5 m3-t. A
tisztítómű a tisztított mennyiséget egy hónapon keresztül tudja szolgáltatni visszamosatás
nélkül. Viszont ha nincs benne cserélve a víz, akkor az romlandó, minőségében problémák
jelentkeznek. Ennek megakadályozását szolgálja minden éjszaka a visszamosatás, ami sajnos
az említett vízmennyiséget igényli.
Locskai Zoltán polgármester: Tehát a válasz az, hogy 5 m3-nél kevesebbet nem tud
megtisztítani.
Szentgyörgyi László ivóvíz ágazati vezető: Nem lehet.
Locskai Zoltán polgármester: Ki fizeti ezt?
Szentgyörgyi László ivóvíz ágazati vezető: Az önkormányzat. Ezen nem lehet változtatni,
mert a vízminőséget kockáztatjuk.
Locskai Zoltán polgármester: Megerősíti, hogy a 20 m-es elvezető árok, amit mi
megépítettünk, ott mindig a cső alatt kellene, hogy legyen a vízszint?
Szentgyörgyi László ivóvíz ágazati vezető: Nem kell, hogy alatta legyen a vízszint, mert ez
tiszta víz. A szennyvíznél probléma.
Locskai Zoltán polgármester: A helyi szakember egyértelműen azt mondta, hogy ez így
nem használható. A 200 m3 víz kiengedése a szabadba, számomra nem megnyugtató. Abban
kell bíznunk, hogy az ivóvízminőség-javító program megvalósulásával 2020-ban ez a történet
véget fog érni.
Szentgyörgyi László ivóvíz ágazati vezető: Ott látok megoldást, hogy nem naponta
visszamosatni, hanem kétnaponta ugyanezzel a vízmennyiséggel.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Kérdés, észrevétel van-e?
Trembeczky Károly alpolgármester: Érthetetlen, hogy nincsenek lépcsőfokok, és annyi víz
megy el, mint egy nagy lélekszámú településen.
Szentgyörgyi László ivóvíz ágazati vezető: Ezt nem mi döntöttük el. Ez egység konténer, az
egész országban ezt szállították.
Locskai Zoltán polgármester: Azt meg tudja erősíteni, hogy eddig a konténerek hibáinak a
kijavítása abból állt, hogy a településeken leszerelt, vagy megszűnt konténerek alkatrészeit
felhasználva tudták az esetleges hibákat kijavítani, és ezek most már korlátozottan állnak a
rendelkezésre?
Szentgyörgyi László ivóvíz ágazati vezető: Elszállították az alkatrészeket.
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Locskai Zoltán polgármester: Igen, ez komoly kiadást is jelenthet az önkormányzat részére.
A vízminőség bevizsgálása milyen időközönként történik? Független szakértő végzi, vagy
házon belül történik?
Szentgyörgyi László ivóvíz ágazati vezető: Mindkettő, ütemterv szerint.
Locskai Zoltán polgármester: Van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs, aki a tájékoztató
elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
99/2019. (VI. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztató az Alföldvíz Zrt. tevékenységéről
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alfödvíz Zrt.
tevékenységéről szóló szakmai tájékoztatóját megtárgyalta és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős értesítésre: polgármester, jegyző
A határozatról értesül:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Alföldvíz Zrt. 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
- Irattár
3.sz. n a p i r e n d: Tájékoztató a Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer tevékenységéről
Locskai Zoltán polgármester: A következő napirend Tájékoztató a Délkelet- Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer tevékenységéről. Köszöntöm vendégeinket, Kátai
Bettina ügyfélszolgálati vezetőt, és Matos Martint a vaskúti telephely munkatársát. Kérdezem
az anyaggal kapcsolatosan van-e kiegészítésük?
Matos Martint FBH-NP Kft. munkatársa: Külön kiegészítéssel nem készültünk, a
kérdésekre válaszolni fogunk.
Locskai Zoltán polgármester: Mi a tapasztalat, kellő mennyiségű géppark áll
rendelkezésetekre? Tapasztalatom az, hogy az emberek elégedettek a szemétszállítással.
Matos Martint FBH-NP Kft. munkatársa: A rendszer kialakítása úgy történt, hogy a
DAREH Társulás vagyonkezelésbe veszi azokat az eszközöket, melyeket az alvállalkozó,
jelen esetben a Településtisztasági Kft. használ. Az ő részükről sem kaptunk olyan
visszajelzést, hogy ezekkel a gépekkel bármi probléma lenne. Meghibásodás esetén van
tartalék jármű, így a szolgáltatás folyamatos. Célunk az önkormányzat és a lakosság
tájékoztatása a szállítási napokról, és ennek tartása. Különleges panaszról, bejelentésről mi
sem tudunk, ami probléma lenne. A lomtalanítás módszere nincs eléggé a köztudatban. A régi
rendszerben az önkormányzat rendelte meg. Egy adott napon mindenki kihelyezte a
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hulladékot az ingatlan elé, ami elszállításra került. Átszervezés történt e téren. Évi két
alkalommal van lehetőség, és a lakosság telefonál a központba, vagy az alvállalkozónak.
Időpont egyeztetést követően, amelyik napon kommunális hulladékszállítás van, azon a napon
a lomhulladék is elszállításra kerül. Ettől függetlenül az önkormányzat által történő
megrendelés esetén is rugalmasak vagyunk. Ott ahol ez már gyakorlattá vált, pozitívak a
visszajelzések.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. A településen bevált az egy napos gyűjtés.
Matos Martint FBH-NP Kft. munkatársa: A lomhulladékot ugyanazzal a kocsival el tudjuk
szállítani, mint a kommunális hulladékot. Kivéve az elektronikai eszközöket. A lomhulladékot
anyagában nem tudjuk újra hasznosítani. Így viszont gazdaságos, mert nem kell külön
járművet indítani.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. A számlázással kapcsolatban a lakosok jobban
örülnének, ha havonta, vagy kéthavonta jönne egy csekk, mint a jelenlegi 3 hónapra történő
befizetésekkel. Várható-e ebben valami változás.
Kátai Bettina ügyfélszolgálati vezető: Amióta változott a szolgáltatás, azóta negyedévente
kapják a lakosok a számlát. Amit pluszba kaphatnak, az fizetési felszólítás, vagy fizetési
emlékeztető.
Locskai Zoltán polgármester: Olyan információim vannak, hogy az elmaradásokat
személyesen próbálják beszedni.
Kátai Bettina ügyfélszolgálati vezető: Igen, van ilyen is.
Locskai Zoltán polgármester: Ezt társ szervezet, vagy a cég munkatársa?
Kátai Bettina ügyfélszolgálati vezető: Nem tőlünk, az NHKV Zrt. kötött szerződést.
Locskai Zoltán polgármester: Tehát akinek elmaradása van, számíthat arra, hogy személyen
szedik be a díjat.
Kátai Bettina ügyfélszolgálati vezető: Igen.
Locskai Zoltán polgármester: Hogyan történik az elmaradások ellenőrzése? Nem látom azt,
hogy a begyűjtést végző, nyilvántartást vezetne erről. Úgy látom, hogy akinek van tarozása,
attól is elkerül a szemét.
Kátai Bettina ügyfélszolgálati vezető: Az elmaradásokat az NHKV Zrt. jegyzi, és most már
a végrehajtásokat is. Bele látunk a rendszerükbe, de nem ez alapján történik a szolgáltatás
elvégzése.
Matos Martint FBH-NP Kft. munkatársa: Évente egy alkalommal történik egyeztetés. Aki
nincs a rendszerünkben, annak egy alkalommal elszállítjuk a hulladékot, de értesítést kap a
posta ládájában a teendőkről.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Mi a jövő? Beláthatóan van-e esély arra, hogy az
igénybevevő annyit fizet, amennyi hulladékot lead?
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Matos Martint FBH-NP Kft. munkatársa: Két-három év tekintetében nem valószínű. Függ
a rezsiköltég rendszerétől, ami 2016-tól befagyasztásra került. Ez lenne a legideálisabb, ha a
háztartásokban a komposztálással valóban csak 20 kg kommunális hulladék keletkezne egy
hónapban, és ennek arányában történne a díjfizetés.
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel?
Trembeczky Károly alpolgármester: A DAREH Társulás létrejöttének kezdetén jeleztem
már, hogy a szolgáltatás elszámolása súlyban történjen. A hulladékgyűjtő edényzetek l-ben
mérnek 60, 120, 240 stb. Kérném ennek a gondolatnak a tovább vitelét, hogy a számlázás a
súlyban meghatározott mennyiség alapján történjen.
Matos Martint FBH-NP Kft. munkatársa: A telepről kiinduló autó lemérésre kerül, ez a
kiinduló alap tonnában. Ez nagy segítség számunkra, mert ez alapján határozzuk meg egy
adott településre a járattervet. A településekre vetítve volt egy összegzés arra vonatkozólag,
hogy mennyi hulladék került begyűjtésre, abból mennyi került ártalmatlanításra, és így
tovább.
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel?
Kojnok István képviselő: Az üveget a kommunális hulladékkal együtt kell gyűjteni, ami
bekerül egy nagy szeméttárolóba.
Matos Martint FBH-NP Kft. munkatársa: Válogatásra kerül. Az üveget azért nem lehet a
szelektív gyűjtőbe tenni, mert a technológia során kézzel van válogatva, és balesetveszélyes.
Kojnok István képviselő: Veszélyes hulladék, televízió, gumiabroncs stb. gyűjtése?
Locskai Zoltán polgármester: Veszélyes hulladék az orvosi rendelőből kikerülő anyagok,
amit el kell szállítani, a televízió nem. Az elektronikai eszközök gyűjtésére van egy jó hírem,
jövő hónap 8-án lesz egy e-hulladék begyűjtés. Az autóguminak úgy látom, nincsen gazdája.
Így van?
Matos Martint FBH-NP Kft. munkatársa: Erre vonatkozólag el tudom mondani, hogy
lehetőség van a makói hulladékudvarban 1 évben egyszer 1 garnitúra (5) db leadni, az
elektronikai hulladékot is átvesszük a lakosoktól.
Locskai Zoltán polgármester: Erről nem hallottam, semmilyen fórumon nem volt szó arról,
hogy az elektronikai hulladékot átveszik.
Matos Martint FBH-NP Kft. munkatársa: Hűtő, TV, stb. leadható, annyi a hátránya, hogy
a lakosnak kell leadni. A hulladékudvar nyitva tartása és címe megtalálható a tájékoztatóban.
Locskai Zoltán polgármester: Nincs. Aki, a tájékoztatóval egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
100/2019. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztató a Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
tevékenységéről
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Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Délkelet- Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer tevékenységéről szóló szakmai
tájékoztatóját megtárgyalta és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős értesítésre: polgármester, jegyző
A határozatról értesül:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- DAREH 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
- Irattár
4.sz. n a p i r e n d: Tájékoztató a Kender-Kötelék Kft. tevékenységéről
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés Tájékoztató a Kender-Kötelék Kft.
tevékenységéről. Megkeresésünkre nem reagáltak, sem szóban, sem írásban. Azt tudom
mondani, ha van kérdés fölírom, és továbbítom az ügyvezető felé.
Trembeczky Károly alpolgármester: Megkülönböztetésnek
gazdálkodókat, vagy a matrica árusokat nem hívjuk meg.

gondolom,

hogy

a

Locskai Zoltán polgármester: Egyéni vállalkozókat nem hívtunk meg, de a Kender-Kötelék
Kft.-től elvárható lenne, hogy akár pozitívumot, akár negatívumot közöljenek a testülettel.
Fontosnak tartom a jó kapcsolat szempontjából is. Egyéb kérdés, észrevétel van-e?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki tudomásul veszi, hogy semmilyen anyagot nem
kaptunk, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
101/2019. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztató a Kender-Kötelék Kft. tevékenységéről
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette, hogy a
Kender-Kötelék Kft. tevékenységéről írásos anyag nem érkezett, valamint
jelzés sem arra vonatkozóan, hogy a kft. képviseletében a képviselő-testület
ülésén nem kívánnak részt venni.
Felelős:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
Határidő: azonnal és értelem szerint
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Határozatról értesítést kap:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
5.sz. n a p i r e n d: Tájékoztató a helyi Posta tevékenységéről
Locskai Zoltán polgármester: A következő napirend tájékoztató a helyi Posta
tevékenységéről. Ugyanez a helyzet a Posta tevékenységével kapcsolatosan. A tájékoztató
levélben leírták, hogy nem kívánnak jelen lenni az ülésen, és probléma esetén ügyfélfogadás
keretében megkereshetőek. Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk. Aki tudomásul veszi, hogy semmilyen anyagot nem kaptunk, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
102/2019. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztató a helyi Posta tevékenységéről
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyar Posta Zrt.
által megküldött levelében leírtakat tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős értesítésre: polgármester, jegyző
A határozatról értesül:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Magyar Posta Zrt. 4046 Debrecen, Múzeum u. 3.
- Irattár
6.sz. n a p i r e n d: Előterjesztések
6.1.A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer
(KSZR) által nyújtott 2018. évi szolgáltatásáról szóló szakmai tájékoztatója
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés a Somogyi Károly Városi és
Megyei Könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer (KSZR) által nyújtott 2018. évi
szolgáltatásáról szóló szakmai tájékoztatója. A bizottságok megtárgyalták, felkérem elnök
urat, tájékoztassa a szavazás eredményéről a testületet.
Kelló Róbert képviselő, PÜB. elnök, SZKÜB. elnökhelyettes: A beszámolót a bizottságok
egyhangúlag elfogadták és javasolják a testületnek elfogadásra.
Locskai Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk. Aki egyetért a beszámolóval, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
103/2019. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltatási
Rendszer (KSZR) által nyújtott 2018. évi szolgáltatásáról szóló szakmai tájékoztatója
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Somogyi Károly
Városi és Megyei Könyvtár szolgáltatásáról szóló 2018. évi szakmai
tájékoztatóját megtárgyalta és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős értesítésre: Izsákné Hetényi Valéria jegyző
A határozatról értesül:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 6720 Szeged, Dóm tér 1-4.
- Irattár
6.2. 03/12 hrsz.-ú földterület önkormányzati tulajdonba vétele
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés a 03/12 hrsz.-ú földterület
önkormányzati tulajdonba vétele. 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:
104/2019. (VI. 29.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: 03/12 hrsz.-ú földterület önkormányzati tulajdonba vétele
Határozat
1.Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát,
hogy a Tóth Imre földmérő mérnök által elkészített Változási Vázrajz szerint a
03/12 helyrajzi számú földrészlet 03/13 kivett szociális épület és udvar
területre és a 03/14 hrsz.-ú országos közút területre történő megosztásához
hozzájárul.
2.A Képviselő-testület a 03/13 hrsz.-ú kivett szociális épület és udvar terület
vonatkozásában kifejezi a tulajdonba és kezelésbe vételi szándékát.
3.Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármestert a tulajdonba vételhez szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Határozatról értesül:
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- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Horváth Éva analitikus könyvelő
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vagyonkezelési Osztálya
6721Szeged, Juhász Gyula u. 9.
6.3. A Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás megszüntetése
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés Csanád Mikro-térségi
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás megszüntetése. A bizottságok megtárgyalták,
felkérem elnök urat, tájékoztassa a szavazás eredményéről a testületet.
Kelló Róbert képviselő, SZKÜB. elnökhelyettes: A visszavonó határozatot és a beszámolót
is a bizottságok egyhangúlag elfogadták és javasolják a testületnek elfogadásra.
Locskai Zoltán polgármester: Köszönöm. Felmerült-e újabb gondolat az előterjesztéssel
kapcsolatosan? Nem. Két határozati javaslat van, aki az 1. számú határozati javaslatot
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
105/2019. (VI. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 132/2017. (VI.26.) számú határozat visszavonása.
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A Csanád Mikrotérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulásból (6913 Csanádpalota,
Kelemen L. tér 10.) 2017. december 31. napjával történő kiválásról szóló
132/2017. (VI.26.) számú határozatát visszavonja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, értelem szerint
Határozatról értesítést kapnak:
1. Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás elnöke
(6913 Csanádpalota, Kelemen tér 10.
2. Locskai Zoltán polgármester
3. Izsákné Hetényi Valéria jegyző
Locskai Zoltán polgármester: Aki, az 2. számú határozati javaslatot elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
106/2019. (VI. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás megszüntetése
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Határozat
1. Nagylak Község Képviselő-testülete – a Csanád Mikro-térségi
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) tagjaival
történt előzetes egyeztetésnek megfelelően – Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.
91. § b) pontja alapján – figyelemmel az Mötv. 88. § (2) bekezdésére – 2019.
december 31. napjával a Társulás megszűnését határozza el.
2. A Képviselő-testület felkéri Locskai Zoltán polgármestert, hogy a
megszüntetéssel kapcsolatos döntéseket terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. szeptember 30.
Határozatról értesítést kap:
-Locskai Zoltán polgármester
-Nyergesné Kovács Erzsébet Társulási Tanács elnöke
-Izsákné Hetényi Valéria jegyző
-Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete
-Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (6911
Királyhegyes, Jókai u. 38.)
-Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete (6912 Kövegy, Kossuth u.
27.
-Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoport (6913
Csanádpalota, Kelemen L. tér 10.)
6.4. Pályázat
támogatására

benyújtása

települési

önkormányzatok

rendkívüli

önkormányzati

Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés pályázat benyújtása települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására. 2018. évben is arról beszéltünk,
hogy az ivóvízkonténer díját, miért az önkormányzat fizeti meg saját költségén. Ez egységes
álláspont volt a társult tagok részéről, így központi költségvetésből fizessük ki az 1,9 millió
forintot. Ennyit fizetünk az ivóvíz konténerért. A pályázatot Makó nyújtja be, összegyűjtve a
térség településeit.
Locskai Zoltán polgármester: Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs, aki ezt elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
107/2019. (VI. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatására
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Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
felhatalmazza Makó Város Önkormányzatát, mint gesztor Önkormányzatot,
hogy pályázatot nyújtson be Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a I. 10. pontja szerinti
megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására az alábbiak szerint:
1. Nagylak Község Önkormányzata Képviselő–testülete akként határoz, hogy
felhatalmazza Makó Város Önkormányzatát, mint gesztor Önkormányzatot,
hogy a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társult
településein az Alföldvíz Zrt., mint üzemeltető által ideiglenesen elhelyezett
ivóvíz-konténerek üzemeltetési költségeinek biztosítása érdekében az 1. számú
melléklet szerinti tartalommal, 20.159.993,- Ft, azaz Húszmilliószázötvenkilencezer- kilencszázkilencvenhárom Forint összegben pályázatot
nyújtson be.
2. Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy kedvező elbírálás esetén Makó Város Önkormányzatával a
pénzeszköz átadási megállapodást megkösse.
3. Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Makó
Város Önkormányzatának polgármesterét a pályázati kiírásnak megfelelő
nyilatkozatok megtételére és nyertes pályázat esetén a támogatási
megállapodás megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Értesítést kap:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Horváth Éva analitikus könyvelő
- Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
- Makó és Térsége Ivóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás
- Irattár
6.5. A Nagylaki Nyugdíjas Egyesület civil szervezetek támogatására benyújtott pályázat
elbírálása
Locskai Zoltán polgármester: A következő előterjesztés a Nagylaki Nyugdíjas Egyesület
civil szervezetek támogatására benyújtott pályázat elbírálása. A bizottságok megtárgyalták,
felkérem elnök urat, tájékoztassa a szavazás eredményéről a testületet.
Kelló Róbert képviselő, SZKÜB. elnökhelyettes: A bizottságok egyhangúlag elfogadták és
javasolják a testületnek elfogadásra.
Locskai Zoltán polgármester: Ami nem hangzott el a bizottsági ülésen, az a támogatási
összeg. Kérdés, észrevétel van-e?
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Trembeczky Károly alpolgármester: A kérelemben 140 e forintot igényelnek.
Locskai Zoltán polgármester: Szerintem ez egy mértéktartó összeg. A szeptemberben
megrendezésre kerülő nyugdíjas bálra kérik, nagyon számítanak a testület támogatására.
Egyéb kérdés?
Trembeczky Károly alpolgármester: Az előterjesztésben a pályázati keret 500 e forint. A
költségvetésben ennyi a tervezett összeg a civil szervezet támogatására. Mivel ez másra nem
használható, és nincs egyéb civil szervezet, javasolom ezt megadni.
Locskai Zoltán polgármester: Ezt túlzásnak tartom. A foci klubra és a nyugdíjas klubra volt
tervezve az 500 e forint. Azt javasolom, adjuk oda azt az összeget, amit kértek, s mivel nincs
meghatározva a rendeletben, hogy hány alkalommal nyújthatnak be támogatási kérelmet,
tegyék meg ezt egy későbbi rendezvényre tekintettel.
Trembeczky Károly alpolgármester: Az elhangzottakra tekintettel adjuk oda a felét 250 e
forintot.
Locskai Zoltán polgármester: Amennyiben egy pályázó a kérelmében meghatároz egy
összeget, akkor a testület, mennyi összegben dönthet?
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: A célszerűség keretein belül adható több, de választási év
van, ezért javasolom figyelembe venni, hogy a testület mandátuma október hónapban meg fog
szűnni.
Kelló Róbert képviselő: Amennyiben megalakul a foci klub, ebben az évben igényelhet még
támogatást?
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: 1 év szükséges.
Kojnok István képviselő: 150 e forintot javasolok.
Locskai Zoltán polgármester: Javasolok 200 e forintot. Aki egyet ért a 200 e forintos
támogatással, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
108/2019. (VI. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Nagylaki Nyugdíjas Egyesület civil szervezetek támogatására benyújtott
pályázat elbírálása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagylaki Nyugdíjas
Egyesületet a 2019. évi költségvetés terhére 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer
forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatottal a támogatási szerződést a
helyi rendeletnek megfelelően kösse meg.
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Határidő: azonnal, értelem szerint
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Határozatról értesítést kap:
- Nagylaki Nyugdíjas Egyesület, helyben
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Horváth Éva analitikus könyvelő
6.6. Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Nagylak, Nyárfa sor 6. kábelfektetés és
mérőhely kialakítására
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás
a Nagylak, Nyárfa sor 6. kábelfektetés és mérőhely kialakítására. Kérdés, hozzászólás van-e?
Nincs. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
109/2019. (VI. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Nagylak, Nyárfa sor 6. kábelfektetés
és mérőhely kialakítására
Határozat

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § által biztosított
jogkörében eljárva a MEDVILL Kft. (6750 Algyő, Sövény u. 19.) által kért
Nagylak, Nyárfa sor 6. szám alatti 164. hrsz.-ú ingatlanhoz történő földkábeles
fogyasztói csatlakozó létesítéséhez, a mellékelt dokumentáció alapján a
közútkezelői, és tulajdonosi hozzájárulást megadja, valamint a leírtak
mértékéig a közterület bontását engedélyezi.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő értesítésre: azonnal
A határozatról értesítést kapnak:
1. Locskai Zoltán polgármester
2. MEDVILL Kft. 6750 Algyő, Sövény u. 19.
3. Irattár
6.7.Javaslat a „Közszolgálati Tisztviselők Napjáról” szóló rendelet megalkotására
Locskai Zoltán polgármester: Következő előterjesztés Javaslat a „Közszolgálati
Tisztviselők Napjáról” szóló rendelet megalkotására. A bizottságok megtárgyalták, felkérem
elnök urat, tájékoztassa a szavazás eredményéről a testületet.
Kelló Róbert képviselő, SZKÜB. elnökhelyettes: A bizottságok a rendelettervezetet
egyhangúlag elfogadták és javasolják a testületnek elfogadásra.
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Locskai Zoltán polgármester: Kérdés, hozzászólás
rendeletmódosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.

van-e?

Nincs.

Aki,

a

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2019.(VI.26.) önkormányzati rendelete
a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról
A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
6.8. Szóbeli előterjesztés kapubejáró kialakítása
Locskai Zoltán polgármester: Korábban már előttünk volt az anyag, akkor elutasítottuk,
mert tárolásra kérte a hozzájárulásunkat. Mostani beadványában körvonalazódott, hogy nem
tárolásra szeretné, és a m2 is csökkentette. Kérdés, hozzászólás?
Kojnok István képviselő: Az a terület kinek a felügyelete alá tartozik?
Locskai Zoltán polgármester: Közterület.
Kojnok István képviselő: A közút fennhatósága nem terjed ki erre a területre?
Locskai Zoltán polgármester: Arra a területre nem. Érdekes helyzet alakult ki, mert ilyen
jellegű építmények az út mellett léteznek és korábban is léteztek. Javasolom az engedély
megadását. Kérdés, hozzászólás?
Trembeczky Károly alpolgármester: A jelenlegi ismereteim szerint ez a helyszín ez
ugyanoda vonatkozik, ahová a korábbi rajzot tette a háza elé. Ott kapu nem lesz. Ahol lehetne,
ott fák vannak, és a méret alapján nem férne el. A kérelem alapján parkolóhely. Vagy kiveszi
a két tuját és oda teszi, a bejárót, ahol kaput készíthet és bejárhat, vagy épít parkolót, és
közterület használati díjat fizet.
Locskai Zoltán polgármester: Nem parkolási célra készül. Egyéb kérdés? Nincs. Aki ezzel
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
110/2019. (VI. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szóbeli előterjesztés kapubejáró kialakítása
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
„kapubejáró kialakítása gyephézagos téglával” történő kiépítéséhez a - vázrajz
alapján -, az engedélyt megadja.
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Felelős: polgármester, jegyző
Határidő értesítésre: azonnal
A határozatról értesítést kapnak:
1. Locskai Zoltán polgármester
2. Tulajdonos - 6933 Nagylak, Pacsirta u. 2.
3. Irattár
5.sz. n a p i r e n d: Egyebek
Locskai Zoltán polgármester: Az egyebek következnek, átadom a szót a képviselőknek.
Kelló Róbert képviselő: A Gyár telep 7/1. szám alatti bérlő, szeretné az elkerülő miatt
megszüntetett buszmegállót, tárolásra, mert nincs a lakáshoz melléképület.
Locskai Zoltán polgármester: Igen, beszéltünk róla a múlt héten, de nem hoztunk ezzel
kapcsolatban döntést.
Trembeczky Károly alpolgármester: Kizárólag beton alapzatra.
Locskai Zoltán polgármester: Rendben. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
111/2019. (VI. 24.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nagylak, Gyár telep 7/1. számú önkormányzati lakás bérlője részére
önkormányzat tulajdonát képező fából készült buszmegálló használatba adása
Határozat
1.Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő,
korábban az állatitatónál funkcionált buszmegállót a Nagylak, Gyár telep 7/1.
számú önkormányzati lakás bérlője részére tárolásra használatba adja, és
a lakás tartozékjegyzékébe felveszi.
2. A Képviselő-testület felhívja a bérlő figyelmét, hogy a létesítmény állagát
köteles megóvni, és a közvetlen vízhatás miatt talprészre állítani.
3. Bérlő személyes egyeztetést követően köteles az elszállításról gondoskodni.
Felelős: polgármester
Határidő értesítésre: azonnal
A határozatról értesítést kapnak:
1. Locskai Zoltán polgármester
2. Bérlő - 6933 Nagylak, Gyár telep 7/1.
3. Irattár
Locskai Zoltán polgármester: További hozzászólások?
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Kelló Róbert képviselő: Az állomásnál nagy a fű.
Trembeczky Károly alpolgármester: Le fogom kaszálni.
Locskai Zoltán polgármester: Képviselő úr előtt lévő területet lekaszáltuk. Június 30.
napjáig jelezte a vasút, hogy az ő területét rendbe fogja tenni. Ez az állomás területére is
vonatkozik. Kérem a képviselőket, kísérjék figyelemmel a munkát, mert tavaly is elkezdték,
de egy darab ott maradt.
Kelló Róbert képviselő: Jelezni szeretném, hogy a gyárnál lévő buszmegálló mihamarabb
szükséges az időjárás viszontagságai végett.
Locskai Zoltán polgármester: Folyamatban van, amit néztem, és rajzot hoztam is a
testületnek, az 1 millió forint. Másban gondolkodom, az árajánlat kérése folyamatban van. A
korábbi fémszerkezetű lett volna, hátul és oldalt üveges. Amire ajánlatot kértem faszerkezetű,
és az eleje is részben zárt. Nagyon kicsi a helyünk.
Kelló Róbert képviselő: Ahol régen volt az öltöző, azon a részen az út nagyon kátyús. Lesz
lehetőség ennek a javítására?
Locskai Zoltán polgármester: A belterület utak bejárása a kivitelezővel, alpolgármester
úrral megtörtént, a javítás megtörtént. Az említett rész terjedelme miatt már nem fért a
keretbe. A közúttal történt megbeszélés alapján, megcsinálják, mert a közút kezelésében van.
Kérték, hogy írásban is erősítsük meg.
Kelló Róbert képviselő: Az elkerülőn a megengedettnél gyorsabban hajtanak a kamionok.
Locskai Zoltán polgármester: Följegyeztem.
Kojnok István képviselő: Lázár János országgyűlési képviselő úr ígérete a zajvédő fal
megépítésével kapcsolatban áll még?
Locskai Zoltán polgármester: Július hónapban kerül sor a zajszint mérésre, a nap különböző
szakaiban, hogy milyen zajnak vannak kitéve az ott lakók. Én azt a vonalat erősítem, hogy
legyen meg a zajvédő fal.
Trembeczky Károly alpolgármester: Az előző ülésen említettem a padok
balesetveszélyesek a vasútállomásnál, ez ügyben nem látok változást. A kutyákkal
kapcsolatban kértem, hogy alkossunk rendeletmódosítást, ami szabályozza a kutyatartókat,
hogy ne jussanak az ebek a kerítés közelébe.
Locskai Zoltán polgármester: Ezzel kapcsolatban alpolgármester úr előterjeszthet javaslatot,
pontos számokkal megjelölve.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Az ebtartással kapcsolatosan van egy rendelet. Ez központi.
A kutyákat kennelben kell tartani, ha veszélyes. Egyébként korlátozások nincsenek az
állatvédelmi törvényre tekintettel.
Trembeczky Károly alpolgármester: A nagytestű kutya rettegésben tartja a járókelőket.
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Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Ez más jellegű tényállás, ami a kutyatartás szabályaihoz
tartozik.
Trembeczky Károly alpolgármester: Akkor a kutyatulajdonos figyelmét kell fölhívni, hogy
tartsa az ebet olyan körülmények között, hogy a lakosokra ne jelentsen veszélyt.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Igen. A kutyatartás szabályaira kell a kutyatartó figyelmét
fölhívni. A jelzés alapján idézni fogom a kutyatulajdonost. A tényállás tisztázása, és
bizonyítottsága után, van lehetőség bírság kiszabására is. Neveket és címeket kérek.
Trembeczky Károly alpolgármester: Örültem a vasárnap hajnali fűnyírással kapcsolatos
cikknek. Úgy látom, polgármester úr is azon van, hogy csend, nyugalom uralkodjon a
településen. Engem a Maros utcából is számtalanszor megkerestek, hogy nagy a forgalom, és
tegyek ennek érdekében valamit. Amikor a közösség érdekéről van szó, nincs hangsúlya az
újságunkban, de egy embernek a másik emberrel történő konfliktusában, azt tapasztalom,
hogy van.
Locskai Zoltán polgármester: Nem mondanám, hogy ez egy ember problémája. Egy lakos
hívott föl, de lehet az egész utca észrevétele.
Trembeczky Károly alpolgármester: Egyetértek, csak az a baj, hogy a lakosok közül csak 1
jelzi a problémát, a többiek nem akarják fölvállalni, mint például a Family Frost, Maros utcai
forgalom, vagy a kutyaügy esetében.
Locskai Zoltán polgármester: A Familiy Frost esetében nem lelt támogatásra, hogy ne
jöjjön.
Kelló Róbert képviselő: Korábban beszéltük, hogy más napon és más időpontban.
Locskai Zoltán polgármester: A cég álláspontja az volt, hogy ütemterv szerint dolgoznak, és
Nagylak terítése erre a napra és időre esik. A lakosok közül, akikkel én beszéltem, azoktól
nem hallottam olyan visszajelzést, hogy zavarja a nyugalmát a hangjelzés.
Kojnok István képviselő: A szolgáltatás jelenlétét a lakosság döntse el, ne alpolgármester úr.
Trembeczky Károly alpolgármester: Képviselő úr legyen lojális azokkal az emberekkel
szemben, akiket igen is zavar a pihenésükben.
Az anyakönyvi páncélszekrény rögzítésére szeretném a figyelmet fölhívni, majdnem halálos
balesetet okozott, mert nem jó helyen volt az alátámasztás. Nem történt volna meg, ha mind a
négy sarka teljesen alá van támasztva.
Locskai Zoltán polgármester: Alá volt támasztva. Középen volt a görgő, körben téglák
voltak. Két részből áll maga a szekrény. Az alsó részéről csúszott le a fölső rész.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Az anyakönyvek, és anyakönyvi iratok nem selejtezhetők,
biztonságos őrzéséről törvény rendelkezik.
Trembeczky Károly alpolgármester: A másik fontos tényező, hogy a páncélszekrény nem
zárható.
Locskai Zoltán polgármester: Szerettem volna megjavíttatni a zárat, árajánlat alapján 300 e
forintért vállalták volna. 2017 évben a 300 e forint soknak tűnt.
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Trembeczky Károly alpolgármester: Ezzel kapcsolatban tapasztaltam, hogy a közmunkás
az ügyféltérben az anyakönyvekkel foglalatoskodik.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Igen, az kiborult, rendszerezni kellett, és be kellett tenni
zárható helyiségbe, míg a páncélszekrény felállítása megtörtént.
Trembeczky Károly alpolgármester: Igen, köszönöm. Még egy gondolatom van. A
legutóbbi ülésen a pénzügyi csoportvezető úr is itt volt, megállapításra került, hogy a 2018 évi
zárszámadást követően 65 millió forintos maradvány van, ami a költségvetésünkbe nem
szerepel sehol.
Locskai Zoltán polgármester: Csoportvezető úr elmondta, hogy ez nem készpénzt jelent.
Beszélt arról, hogy melyek azok, amelyek célirányosak.
Trembeczky Károly alpolgármester: Áthozat volt.
Locskai Zoltán polgármester: Vannak olyan sorok, amelyek célirányosak, mint az
energetikai beruházás 30 millió, ahhoz nem lehet hozzányúlni.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Emlékezetem szerint az előző évben nem megvalósult
áthúzódó beruházásokból adódott.
Trembeczky Károly alpolgármester: Az elmúlt ülésen fel nem használt pénzmaradványként
szerepelt.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Az elmondottakból adódott.
Trembeczky Károly alpolgármester: Abban annak nincs helye, az plusz.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Van helye, most valósulnak meg a beruházások.
Trembeczky Károly alpolgármester: Jó, akkor ezt a papíralapú előterjesztésben meg fogjuk
nézni, mert a mellékleteiben számomra egyértelműen azt írja le, hogy az áthozott
pénzmaradvány.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: 2018-ban nem lett felhasználva, ebben az évben fog
megjelenni a felhasználása.
Trembeczky Károly alpolgármester: Akkor vetettem föl azt is, hogy a hivatal autóját, mivel
költséges a javítása, és ha már van pénzmaradvány, tervezzük be a költségvetésbe, egy másik
autó vásárlását.
Locskai Zoltán polgármester: Igen, azt hiszem, hogy ebben elvi egyetértés volt is, de azt
javasolom, hogy ezt nem választás előtt kellene megtenni. Nem biztos, hogy jó üzenet az a
választók felé, hogy a választás előtt néhány hónappal, kifejezetten saját célra használna fel
erre összeget. Az ötletet támogatom, de most nem javasolom.
Kojnok István képviselő: Nem aktuális, van mási gépjármű, a kisbusz.
A múlthéten felkeresett egy helyi lakos, hogy az összegyűjtött szénáját fölgyújtották. Ezzel,
egy újabb probléma merült föl, hogy megint van a településen egy olyan lakos, akinek a
viselkedése nem kezelhető. Mit lehet ilyen esetben tenni?
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Locskai Zoltán polgármester: Amikor én erről tudomást szereztem, tisztában voltam vele,
hogy ez 3 nap múlva bekerül az önkormányzathoz. Mi történt? Azt a területet, ahol az eset
történt – ennek megvétele van folyamatban -, a tulajdonos odaadta a panaszosnak,
birkalegeltetésre. Panaszos szólt a gyújtogatónak, hogy kaszálja le.
Kojnok István képviselő: A gyújtogató kaszálta le?
Locskai Zoltán polgármester: Igen. Az illető a boglyát meggyújtotta. Nem égett, mert vizes
volt, füstölgött. Jött a panaszos szólni, mi történt, de ő nem mer neki szólni. Át kell gondolni,
kit, mire kérünk fel. A másik problémás fiatalember esetében is bejelentést tett lopás miatt,
kérte az intézkedésemet. Miután a rendőrt kihívtam, aki jegyzőkönyvet vett volna föl az
esetről, nem volt hajlandó aláírni, mert fél tőle. Számomra érthetetlen az, hogy egyszer
panaszkodok, hogy az önkormányzat tegyen rendet, máskor meg barátkozom az elkövetőkkel.
Kojnok István képviselő: Így teljesen más a szituáció, köszönöm.
Kelló Róbert képviselő: Örömmel vettük a DAREH képviseletében itt lévő munkatárs
bejelentését a gumiabroncsokkal kapcsolatban, tegyük bele a hírlevélbe, hogy a lakosság
tudomást szerezzen róla.
Locskai Zoltán polgármester: Igen, fölírtam Van-e még az egyebekben hozzászólás? Nincs.
A soros, nyílt ülésre tervezett napirendeket megtárgyaltuk, a nyílt ülést berekesztem, a
továbbiakban zárt ülés következik. 12.30 órakor
k.m.f.
Locskai Zoltán
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző
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