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Iktató szám: NAG/83-15/2019.  
NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2019. JÚLIUS 24-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 
 
 

N A P I R E N D 
 
 

1. Megüresedett önkormányzati képviselői mandátum betöltése- Képviselői Eskütétel 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 

 
2. Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági tag megválasztása 

Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

3. Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági elnökválasztás 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 

 
4. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatás igénylése    
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 

 
5. Csanádpalota térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és az általa 

fenntartott Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2018 évi mérleg szerinti vagyonának felosztása 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

6. Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás megadása a Nagylak település FTTH hálózat 
építéséhez  
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

7. DIGI bázisállomás telepítése 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

8. Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a díszpolgári cím 
adományozásáról szóló 19/1997. (VIII.1.) szóló rendelet hatályon kívül helyezése és 
új rendelet megalkotása tárgyában 
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RENDELET 
 
 
 
13/2019.(VII.24.) önkormányzati rendelet 
 

 
Nagylak Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a díszpolgári cím 
adományozásáról  
 

 
 

H A T Á R O Z A T  
 

 
115/2019.(VII.24.) képviselő-testületi határozat  
 

 
Napirend elfogadása 
 

 
 
 116/2017.(VII.24.) képviselő-testületi határozat  
 

Megüresedett önkormányzati képviselői 
mandátum betöltése – Képviselői 
Eskütétel 
Előadó: Pápay Endréné HVB elnök 
 

 
117/2019.(VII.24.) képviselő-testületi határozat 

Szociális, Kulturális,Ügyrendi Bizottsági 
tag megválasztása 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

118/2019.(VII.24.) képviselő-testületi határozat Szociális, Kulturális,Ügyrendi Bizottsági 
elnök választása 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

 
119 /2019.(VII.24.) képviselő-testületi határozat 
 

A települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatás 
igénylése    
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

 
120/2019.(VII.24.) képviselő-testületi határozat 
 

Csanádpalota térségi Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 
és az általa fenntartott Csanádpalota 
Térségi Alapszolgáltatási Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2018 évi mérleg 
szerinti vagyonának felosztása 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

 
121/2019.(VII.24.) képviselő-testületi határozat 
 

Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás 
megadása a Nagylak település FTTH 
hálózat építéséhez  
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

122/2019.(VII.24.) képviselő-testületi határozat 
 

DIGI bázisállomás kiépítés tárgyában Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 24-én 9.30 órai 
kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében 
megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  Locskai Zoltán polgármester 

Trembeczky Károly alpolgármester 
Kelló Róbert  
Koljnok István képviselők. 
Tóth Vass Jánosné képviselő 

  
Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Pápai Endréné HVB elnöke, Tóth Józsefné 
szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Pápai Endréné HVB elnöke, 
Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Köszöntöm a rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülésen 
megjelent képviselőket Izsákné Hetényi Valéria jegyző asszonyt és a hivatal munkatársait.  
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 4 fő megjelent, - Tóth Vass Jánosné képviselő 
asszony eskütételére a mai ülésen kerül sor, a beiktatásig a jelenlevő képviselők száma 4 -, az 
ülés határozatképes, azt megnyitom.  
 
Locskai Zoltán polgármester: A mai ülés anyagának tárgyalását a meghívóban kiküldöttek 
szerint javasolom, egyéb javaslatom nincs.  
  

 
 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t 
 1. Megüresedett önkormányzati képviselői mandátum betöltése- Képviselői 

Eskütétel 
      Előadó: Pápay Endréné a HVB elnöke 
 
2. Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági tag megválasztása 

Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

3. Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági elnök választás 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

4. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

5. Csanádpalota térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 
és az általa fenntartott Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2018 évi mérleg szerinti vagyonának felosztása 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
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6. Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás megadása a Nagylak település FTTH 
hálózat építéséhez  
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

7. DIGI bázisállomás telepítése 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

8. Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a díszpolgári cím 
adományozásáról szóló 19/1997. (VIII.1.) szóló rendelet hatályon kívül 
helyezése és új rendelet megalkotása tárgyában 
Előadó: Locskai Zoltán polgármester 

 
 

Locskai Zoltán polgármester: Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendekkel 
kapcsolatos javaslata, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a napirenddel 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
115/2019. (VII.24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. július 24-i 
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. Megüresedett önkormányzati képviselői mandátum betöltése- Képviselői 

Eskütétel 
      Előadó: Pápay Endréné HVB elnök  
 
2. Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági tag megválasztása 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
3. Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági elnökválasztás 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
4. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése    
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
5. Csanádpalota térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 

és az általa fenntartott Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2018 évi mérleg szerinti vagyonának felosztása 

      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
6. Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás megadása a Nagylak település FTTH 

hálózat építéséhez  
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
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7. DIGI bázisállomás telepítése 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
8. Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a díszpolgári cím 

adományozásáról szóló 19/1997. (VIII.1.) szóló rendelet hatályon kívül 
helyezése és új rendelet megalkotása tárgyában 

      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
 

1.sz. n a p i r e n d: Megüresedett önkormányzati képviselői mandátum betöltése- Képviselői 
Eskütétel  Locskai Zoltán polgármester: Mint ismeretes, sajnálatos esemény történt, Varga István 
képviselőtársunk 2019. június 28-án elhunyt. Ezzel egyidejűleg a képviselői megbízatása is 
megszűnt. A 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati választások eredménye 
alapján a következő legtöbb szavazatot kapott képviselő Tóth Vass Jánosné a FIDESZ-KDNP 
jelöltje volt. Tóth Vass Jánosné nyilatkozata alapján vállalta a megüresedett képviselői 
mandátum betöltését, melyet Nagylak Községi Helyi Választási Bizottsága határozatában is 
megállapított. A képviselő testület előtt esküt kell tennie. 
 
Az előterjesztésben foglaltak tudomásul vételéről kérem, szavazzunk.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
116/2019. (VII.24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Megüresedett önkormányzati képviselői mandátum betöltése- Képviselői 
Eskütétel  
 

H a t á r o z a t  
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete Varga István 
képviselő 2019. június 28. napján bekövetkezett halálával, önkormányzati 
képviselői mandátumának megszűnését tudomásul vette. 
 
A megszűnés időpontja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 29. § (1) bekezdése i) pontjában foglaltak szerint 2019. 
június 28.  
 Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 

 Locskai Zoltán polgármester: Mindezek alapján átadom a szót a helyi választási bizottság 
elnökének, hogy ismertesse az eredményt és a képviselőtől vegye ki az esküt. 
 
Pápay Endréné HVB elnöke: Tisztelettel köszöntöm a testület tagjait és a megjelenteket. A 
HVB 4 igen szavazattal megállapította, hogy 2014. október 12. választás napján készült 
hitelesített jegyzőkönyv alapján a szavazatszám szerinti sorrendben a következő legtöbb (49) 
szavazatot Tóth Vass Jánosné a FIDESZ – KDNP jelöltje kapta. 
A képviselő jelölt írásban tett nyilatkozatában vállalta Nagylak Község Önkormányzata 
Képviselő-testületében megüresedett önkormányzati képviselői mandátum személyével való 
betöltését. 
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A képviselő-jelöltnek a képviselő-testület előtt esküt kell tennie. Az eskütételhez felkérem a 
jelenlévőket, és a jelöltet szíveskedjenek felállni. 
 
Az eskü szövegét előolvasom.  
 
E S K Ü 
 Pápay Endréné HVB elnök: Megállapítom, hogy Tóth Vass Jánosné a FIDESZ - KDNP 
jelöltje az esküt letette részére a megbízólevelet átadom. (Az esküokmány és a megbízólevél a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A képviselő-testület a mai nappal ismét 5 fővel végzi a 
munkáját. 

 
 
2.sz. n a p i r e n d: A Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása 
 Locskai Zoltán polgármester: Képviselőtársunk halálával a szociális bizottság egy fővel 
csökkent, ezért helyébe új tagot kell választani. Tóth Vass Jánosné képviselő asszonyt 
felkértem a feladatra, aki nyilatkozatában vállalta a pozíciót és most már ő is szavazhat. 
Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. Kérem, szavazzunk, aki a képviselő asszony Szociális, 
Kulturális, Ügyrendi Bizottsági tagságával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
117/2019. (VII.24.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása 
 

 
H a t á r o z a t  

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzat 22. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, Tóth Vass 
Jánosné képviselőt a Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság tagjává 
megválasztotta. 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
- Tóth Vass Jánosné képviselő, bizottsági tag 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző   

3. sz. n a p i r e n d: A Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása  
Locskai Zoltán polgármester: A következőkben a Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság 
elnökének Tóth Vass Jánosné képviselőasszonyt javasolom, aki szóbeli és írásbeli 
nyilatkozatot is tett a pozíció vállalásával kapcsolatosan. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen, 1 tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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118/2019.(VII.24.) Képviselő-testület határozat 
Tárgy: Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottsági elnök választása 

 
 

H a t á r o z a t  
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzat 22. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, Tóth Vass 
Jánosné képviselőt a Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság elnökévé 
megválasztotta. 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
- Tóth Vass Jánosné képviselő, a bizottság elnöke 
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 

 
 
4. sz. n a p i r e n d: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához  
kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése tárgyában 
 Locskai Zoltán polgármester: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésének benyújtásáról kell döntenünk. A 
belügyminiszter ebben az évben is meghirdette pályázatot. Nagylak a kedvezményezett 
települések közé tartozik. Az eddigi évek tapasztalatai alapján továbbra is javasolt a 
barnakőszén vásárlása. A támogatási igény benyújtása: 2019. augusztus 1. 
Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
119/2019. (VII.24.) képviselő-testületi határozat 
 
Tárgy: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatás igénylése 
 
 

H a t á r o z a t 
 Nagylak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi 

központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 9. A helyi 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatása alapján benyújtja pályázatát az Önkormányzat által igényelhető 180 
q szociális célú barnakőszénhez kapcsolódó támogatásra.  
 
Nagylak Községi Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú szénben 
részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.  
 
A Képviselő-testület a barnakőszén vásárlásához szükséges önerőt és a 
szállítási költségek fedezetét 2019. évi költségvetésében a dologi kiadások, 
szolgáltatások kiadási előirányzat terhére biztosítja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz kapcsolódó 
valamennyi intézkedés megtételére.  
 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Határozatról étesítést kap: - Locskai Zoltán polgármester 

- Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető 
- Horváth Éva analitikus könyvelő  

 
5. sz. n a p i r e n d: Csanádpalota térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati 
Társulás és az általa fenntartott Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2018 évi mérleg szerinti vagyonának felosztása 
 Locskai Zoltán polgármester: Mint ismeretes a Csanádpalota Térségi Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzat Társulás 2018. december 31. napján jogutód nélkül megszűnt. 
A 2018. évi mérleg szerinti vagyonnal 2019. július 20. napjáig el kell számolni. A Társulás és 
Intézmény mérleg szerinti vagyonát a Társulás volt tagjai között fel kell osztani, melynek 
javaslatát az előterjesztés 1. 2. sz. melléklete tartalmazza. A testületnek ezt szükséges 
jóváhagynia.  
Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
120/2019. (VII.24.) képviselő-testületi határozat 
 
Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és az 
általa fenntartott Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2018 évi mérleg szerinti vagyonának felosztása  
 

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

előterjesztés 1. mellékletét képező „Csanádpalota Térségi Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és intézménye, a Csanádpalota Térségi 
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi mérleg szerinti 
vagyonának felosztásáról” szóló Megállapodást és annak elválaszthatatlan részét 
képező 1. és 2. mellékletét.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A határozatról értesítést kapnak: - Locskai Zoltán Nagylak Község polgármestere 

- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Nyergesné Kovács Erzsébet Csanádpalota Város polgármestere 
- Csirik László Ambrózfalva Község polgármestere 
- Csjernyik Zoltán Csanádalberti Község polgármestere 
- Lőrincz Tibor Nagyér Község polgármestere 



9  

- Radó Tibor Pitvaros Község polgármestere 
- Horváth Lajos Királyhegyes Község polgármestere 
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportja 

Irattár 
 
 
6. sz. n a p i r e n d: Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Nagylak 
település FTTH hálózat építés tárgyában  
Locskai Zoltán polgármester: Az Invitel Távközlési Zrt., mint beruházó 2019. április 30-án 
kelt levelében tulajdonosi-és közútkezelői hozzájárulást kért a Nagylak település belterületén 
meglévő Invitel tulajdonú oszlopsoron, új optikai kábel építéséhez. A képviselő-testület a 
hozzájárulást megadta, azonban az Invitel 2019. július 02. napján kelt levelében csatolta a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hiánypótlási felhívásról szóló végzését, miszerint a 
„légvezetékes hálózatra vonatkozóan is szükséges” a tulajdonosi hozzájárulás beszerzése.  
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Már az elmúlt testületi ülésen is kifejtettem a 
véleményem, hogy a légvezetékes hálózat kiépítése a faluképet rombolja, javasoljuk a földben 
történő kábel vezetését.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Mindenképpen megfontolandó a javaslat a későbbiek 
folyamán. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
120/2019. (VII.24.) képviselő-testületi határozat 
 
Tárgy: Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Nagylak település FTTH 
hálózat építés tárgyában  

H a t á r o z a t   
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, a 
légvezetékes hálózat kiépítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulását 
megadja. 
 
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 

 
 
7. sz. n a p i r e n d: DIGI bázisállomás kiépítés tárgyában 
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Locskai Zoltán polgármester: A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. megkereste hivatalunkat egy 
DIGI bázisállomás működtetése céljából, melynek lényege, hogy az általános iskola épületének 
tetőszerkezetén kerülne a mobiltelefonálást lehetővé tevő mikrohullám bázisállomás. 
Amennyiben az önkormányzat lehetőséget biztosít az épület tetőszerkezet hasznosítására, a cég 
egy rövid távú bérleti szerződés keretein belül kívánja ezt megvalósítani. 
Távolabbi cél a szolgáltatást biztosító torony megépítése. Az állomásra addig lenne szükség, 
amíg a távközlési torony meg nem épül.  
Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
120/2019. (VII.24.) képviselő-testületi határozat 
 
Tárgy: DIGI bázisállomás kiépítés tárgyában  

 
H a t á r o z a t 

 Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a úgy határoz, hogy a DIGI 
Távközlési és Szolgáltató Kft. részére a Nagylak 76 hrsz-ú, természetben a 6933 
Nagylak, Maros u. 48. sz. alatt nyilvántartott ingatlan tetőszerkezetének egy 
részének bérbeadásával a DIGI bázisállomás megvalósításához hozzájárul. 
 
A Képviselő-testület a bérleti szerződés éve díját 800.000,- Ft+ÁFA-ban 
határozza meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét 
képező a szerződések aláírására. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő értesítésre: azonnal 
 
A határozatról értesítést kapnak: Locskai Zoltán polgármester 
Invitel Távközlési Zrt.1134 Budapest, Váci út 37. 
Irattár 

 
 
8. sz. n a p i r e n d: Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
díszpolgári cím adományozásáról szóló 19/1997. (VIII.1.) szóló rendelet hatályon kívül 
helyezése és új rendelet megalkotása tárgyában 

 Locskai Zoltán polgármester: Hamarosan megrendezésre kerül a községben 
hagyományosan megtartandó falunap, melynek egyik kiemelkedő része lesz a díszpolgári cím 
átadása. A rendeletnek, azonban több olyan rendelkezése is van, amelyek már módosításra 
szorulnak, ezért célszerű a hatályos jogszabályi hivatkozásoknak megfelelően új rendelet 
megalkotása.  
A díszpolgári cím adományozásával a település tiszteletét és erkölcsi elismerését fejezi ki a 
kitüntetett személynek. A díszpolgári cím odaítéléséről a település önkormányzatának 
képviselő-testülete zárt ülés keretében dönt.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott előterjesztés alapján a 
rendelettervezett elfogadni szíveskedjék. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2019.(VII.24.) önkormányzati rendelete 

a díszpolgári cím adományozásáról 
 
 A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.  

 
 
 
Locskai Zoltán polgármester: A napirendeket megtárgyaltuk, köszönöm a megjelenést, a 
soros, nyílt testületi ülést 10.50 órakor bezárom.   

k.m.f. 
 
 
 
 
 

 Locskai Zoltán Izsákné Hetényi Valéria 
 polgármester jegyző 
           
 
 
   


