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Iktató szám: NAG/83-19/2019.  
NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. AUGUSZTUS 26-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT 
ÜLÉSÉRŐL 

 
 
 

N A P I R E N D 
 
 
 
 1. A Magyar falu Program keretében meghirdetett „Eszközfejlesztés belterületi 

közterület karbantartására” című pályázat benyújtása 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
2. A Magyar falu Program keretében meghirdetett „Polgármesteri hivatal felújítása” 

című pályázat benyújtása 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
3.   A Magyar falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú utak    
      felújítása” című pályázat benyújtása 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
4.   A Magyar falu Program keretében meghirdetett „Kistelepülések járda építésének,  
      felújításának anyagtámogatása” című pályázat benyújtása 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
5.   A Magyar falu Program keretében meghirdetett „Óvoda udvar” című pályázat   
      benyújtása 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 

 6.   A Magyar falu Program keretében meghirdetett „Temető fejlesztése” című pályázat   
    benyújtása 

      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
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HATÁROZAT 

 
 

 
130/2019.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Napirend elfogadása 
 

 
131/2019.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat 
 

A Magyar falu Program keretében 
meghirdetett „Eszközfejlesztés belterületi 
közterület karbantartására” című pályázat 
benyújtása 

 
132/2019.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat 
 

A Magyar falu Program keretében 
meghirdetett „Polgármesteri hivatal 
felújítása” című pályázat benyújtása 

 
133/2019.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat 
 

A Magyar falu Program keretében 
meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú 
utak felújítása” című pályázat benyújtása 

 
 
134/2019.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat 
 

A Magyar falu Program keretében 
meghirdetett „Kistelepülések járda 
építésének, felújításának 
anyagtámogatása” című pályázat 
benyújtása 

 
135/2019.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat 
 

A Magyar falu Program keretében 
meghirdetett „Óvoda udvar” című 
pályázat benyújtása 

 
136/2019.(VIII.26.) képviselő-testületi határozat 
 

A Magyar falu Program keretében 
meghirdetett „Temető fejlesztése” című 
pályázat benyújtása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 26-án 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 
Tót Vass Jánosné képviselők. 

  
Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, 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 munkatársát.  
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 5 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt 
megnyitom.  
 Locskai Zoltán polgármester: A mai ülés anyagát a meghívóban kiküldött napirend szerint 
javasolom tárgyalni, egyéb javaslatom nincs.  
 Locskai Zoltán polgármester: Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendekkel 
kapcsolatos javaslata, észrevétele? 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Javasolom az egyebek felvételét, bejelentések, 
észrevételekre tekintettel. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Bár rendkívüli ülésen nem szokott lenni egyebek, de rendben 
van. Az egyebek felvételével kérem, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.  
 
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
130/2019. (VIII. 26.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztus 26.-i 
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
1. A Magyar falu Program keretében meghirdetett „Eszközfejlesztés 

belterületi közterület karbantartására” című pályázat benyújtása 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
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2. A Magyar falu Program keretében meghirdetett „Polgármesteri hivatal 

felújítása” című pályázat benyújtása 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
3.  A Magyar falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú   
     utak felújítása” című pályázat benyújtása 
     Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 

4. A Magyar falu Program keretében meghirdetett „Kistelepülések járda                                                     
építés felújításának anyagtámogatása” című pályázat benyújtása 

      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
5.   A Magyar falu Program keretében meghirdetett „Óvoda udvar” című   
      pályázat benyújtása 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 

 6.   A Magyar falu Program keretében meghirdetett „Temető fejlesztése” című    
      pályázat  benyújtása 
      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
7. Egyebek 

  
1.sz. n a p i r e n d: A Magyar falu Program keretében meghirdetett „Eszközfejlesztés 
belterületi közterület karbantartására” című pályázat benyújtása 
 Locskai Zoltán polgármester: Az előterjesztésben jól látható, milyen eszközök beszerzésére 
van lehetőség. Kérek javaslatot a képviselőktől. 
 Trembeczky Károly alpolgármester: Javasolnám keskeny nyomtávú traktor beszerzését, 
ami alkalmas hódúró és vontatató csatlakoztatására is. 
 
Kelló Róbert képviselő: A teherbíró- és teljesítmény képesség miatt javasolnám drágább 
eszköz beszerzését. 
 
Trembeczky Károly alpolgármester: Támogatom.  
 
Kojnok István képviselő: Nem kell előre megindokolni, hogy milyen tevékenységek 
végzésére kívánjuk az eszközöket használni. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Nem. Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Nincs, aki egyetért a 
pályázat benyújtásával, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
131/2019. (VIII. 26.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Magyar falu Program keretében meghirdetett „Eszközfejlesztés belterületi 
közterület karbantartására” című pályázat benyújtása 
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H a t á r o z a t Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-KKE/2019. kódszámú „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” című 
pályázati kiírásra pályázatot nyújtson be önkormányzati tulajdonú vagy 
önkormányzati vagyonkezelésben lévő belterületi utak, közterületek kezelését, 
karbantartását, rendszeres felújítását biztosító eszközök beszerzésére.   
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges dokumentum 
beszerzésére, nyilatkozat és intézkedés megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Határozatról értesül:   
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Horváth Éva analitikus könyvelő  

 
 
 
2.sz. n a p i r e n d: A Magyar falu Program keretében meghirdetett „Polgármesteri hivatal 
felújítása” című pályázat benyújtása 
 Locskai Zoltán polgármester: A pályázat benyújtása során lehetőség nyílik a belső tér 
átalakítására, a külső környezet rendbetételére. Kérdés, észrevétel van-e? 
 
Trembecky Károly alpolgármester: A hivatali bejárat az utcafront felől lenne. Jobb oldalon 
összenyitnánk a tanácskozótermet a lakással, baloldalról lehetne megközelíteni az ügyfélteret, 
a polgármester és a jegyző irodáját. A lakásban helyet kaphatna egy tágas mosdó, étkezésre 
ebédlő, illetőleg a szobák irattári szerepet töltenének be. 
 
Tóth Vass Jánosné lépviselő: Hol lenne a nagyterem? Az elmondottak alapján még kisebb 
lenne, mint jelenleg? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Nem. A mérete nem változna, csak ajtók elhelyezésével 
lehetne bejutni az ügyféltérbe. Egyéb kérdés, észrevétel van-e még? Nincs, aki, az 
előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
132/2019. (VIII. 26.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Magyar falu Program keretében meghirdetett „Polgármesteri hivatal 
felújítása” című pályázat benyújtása 
 

H a t á r o z a t 
 Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-HPH/2019 kódszámú 
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„Polgármesteri hivatal felújítása” című pályázati kiírásra pályázatot nyújtson 
be a községháza (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) 15 hrsz. számú ingatlan 
átalakítására, bővítésére, bútor beszerzésére.   
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges dokumentum 
beszerzésére, nyilatkozat és intézkedés megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Határozatról értesül:   
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Horváth Éva analitikus könyvelő  

 
 
3.sz. n a p i r e n d: A Magyar falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati 
tulajdonú utak felújítása” című pályázat benyújtása 
 Locskai Zoltán polgármester: A pályázat keretében több szakasz megvalósítására 
gondoltam. Többek között a Szegfű utca vége, Maros utca, Ravatalozó-Rózsa sor leágazásáig.  
 
Trembecky Károly alpolgármester: Célszerű lenne Kovács József kerthátuljától Kelló 
János felé haladva is megépíteni az utat, hiszen ott is laknak embertársaink. 
 
Tóth Vass Jánosné lépviselő: Nem sok lakót érintene. Az emeletes házat nem lakják. 
Érdemes lenne ennyi pénzt befektetni egy kis ház miatt? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Igen. 
 
Trembecky Károly alpolgármester: Igen. 
 
Kojnok István képviselő: A bolt előtti terület önkormányzati, vagy magántulajdon? 
Javasolnám az orvosi rendelő felé vezető utat felújítani, illetve parkolót kialakítani. Az 
autóval közlekedők nem tudnak leállni, csak a zöldterületre.  
Locskai Zoltán polgármester: A bővítés a zöldterület rovására mehet. 
 
Trembecky Károly alpolgármester: Az orvosi rendelő és a társasház között tudom 
elképzelni parkoló kialakítását. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A pályázat belterületi utak felújítására szól, nincs lehetőség 
parkoló építésére. 
 
Trembecky Károly alpolgármester: Javasolnám még az Orgona utca végétől a torony 
irányában lévő ingatlanok előtti szakasz kiépítését. 
 
Tóth Vass Jánosné lépviselő: Minden lehetőséget meg kell ragadni. 
 Locskai Zoltán polgármester: Egyéb vélemény, javaslat van-e? Amennyiben nincs, aki 
egyetért a pályázat benyújtásával, kézfeltartással jelezze. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
133/2019. (VIII. 26.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Magyar falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú 
utak felújítása” című pályázat benyújtása 
 

H a t á r o z a t 
 Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-ÖTU/2019. kódszámú „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című pályázati 
kiírásra pályázatot nyújtson be.  
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges dokumentum 
beszerzésére, nyilatkozat és intézkedés megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Határozatról értesül:   
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Horváth Éva analitikus könyvelő  

 
 
4.sz. n a p i r e n d: A Magyar falu Program keretében meghirdetett „Kistelepülések járda                                                                                                
építés felújításának anyagtámogatása” című pályázat benyújtása 
 
 Locskai Zoltán polgármester: A járdaépítéshez szükséges anyagköltségre lehet pályázni, az 
összeg körülbelül 600-800 m-es járdaszakasz kiépítését fedezné. Lehet térkő, vagy szilárd 
burkolat. Hova lehetne tervezni, hiszen a településen korábban mindenütt megtörtént a járdák 
újjáépítése. 
 
Tóth Vass Jánosné lépviselő: A bolt előtti szakasz kinek a tulajdona, ugyanis ott nagy 
szükség volna a felújításra. Mivel lent található a járdaszint, az esővíz megáll rajta olyan 
mértékben, hogy ki kell menni az útra, hogy bejutasson a lakosság a boltba. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Erre nem tudok kapásból válaszolni, kérem fölírni, és a 
tulajdoni lapon megnézzük. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Én a Petőfi utcát javasolnám, vagy a kisutca járdaépítését. 
 
Trembecky Károly alpolgármester: A hivatal előtti szakasz térkövezését, illetve az orvosi 
rendelőnél történő felújítást javasolom. 
 
Kelló Róbert képviselő: A Petőfi utca 11. számú ingatlannál kiépített vízelvezető árok nincs 
lefedve, balesetveszélyes. 
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Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzunk. Aki egyetért azzal, a pályázat benyújtásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
134/2019. (VIII. 26.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Magyar falu Program keretében meghirdetett „Kistelepülések járda                                                                                                
építés felújításának anyagtámogatása” című pályázat benyújtása 
 

H a t á r o z a t 
 Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-BJA/2019. kódszámú „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” című 
pályázati kiírásra pályázatot nyújtson be járda felújításához, új járda építéséhez 
szükséges anyagok beszerzésére.   
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges dokumentum 
beszerzésére, nyilatkozat és intézkedés megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Határozatról értesül:   
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Horváth Éva analitikus könyvelő  

 
 
 

4.sz. n a p i r e n d: A Magyar falu Program keretében meghirdetett „Óvoda udvar”                                            
című pályázat benyújtása 
 Locskai Zoltán polgármester:  Az udvar felújítására, korszerűsítésére, eszközök, 
felszerelések beszerzésére van lehetőség. Kérdés, vélemény van-e? 
  
Tóth Vass Jánosné lépviselő: Szabadtéri sporteszközök beszerzésére nincs lehetőség? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Sajnos nincs, ez már nekem is régi vágyam, de erre egyelőre 
nincs pályázati lehetőség. A korábban meghirdetett pályázatok kivitelezése, átadása történik 
mostanában.  
 
Trembecky Károly alpolgármester: Fontos a két elöregedett fűzfa sorsáról is szólni. 
Növényvédő vagyok, de vagy ki kell vágni és új fafajtát telepíteni, vagy erőteljes gallyazást 
kell végezni. 
 
Tóth Vass Jánosné lépviselő: Az allergiában szenvedőknek is borzalmas, de nem indokolt a 
fák kivétele. 
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Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, vélemény van-e? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzunk. Aki egyetért azzal, a pályázat benyújtásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
135/2019. (VIII. 26.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Magyar falu Program keretében meghirdetett „Óvoda udvar”                                            
című pályázat benyújtása 

H a t á r o z a t 
 Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-OUF/2019 kódszámú „Óvoda udvar” című pályázati kiírásra pályázatot nyújtson be az óvoda 
udvarának átalakítására, bővítésére, kültéri eszközök beszerzésére.   
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges dokumentum 
beszerzésére, nyilatkozat és intézkedés megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Határozatról értesül:   
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Horváth Éva analitikus könyvelő  

  
5.sz. n a p i r e n d: A Magyar falu Program keretében meghirdetett „Temető fejlesztése” 
című pályázat  benyújtása 
 Locskai Zoltán polgármester: A temetőfejlesztésére több lehetőséget is biztosít a pályázat, 
viszont a támogatott összeg nagyobb beruházásra nem elegendő. A ravatalozó előtti beton 
járdarészt ajánlatos lenne térkőre lecserélni. A ravatalozó tetőhéjazatának javítása, illetve a 
ravatalozó fedett részének a faszerkezet felülvizsgálata férne bele egy nyertes pályázatba. 
Kérdés, hozzászólás van-e? 
    
Trembecky Károly alpolgármester: A tetőcserépnek 3.000,- Ft m2-e. 
 
Locskai Zoltán polgármester: A tető felújítása a térkövezés bekerülési költségétől függ. 
Egyéb kérdés, vélemény van-e? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki egyetért azzal, a 
pályázat benyújtásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
136/2019. (VIII. 26.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Magyar falu Program keretében meghirdetett „Temető fejlesztése” című 
pályázat  benyújtása 
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H a t á r o z a t 
 Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-FFT/2019 kódszámú „Temető fejlesztése” című pályázati kiírásra pályázatot nyújtson be.  
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges dokumentum 
beszerzésére, nyilatkozat és intézkedés megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Határozatról értesül:   
- Locskai Zoltán polgármester 
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
- Horváth Éva analitikus könyvelő  

  
6.sz. n a p i r e n d: Egyebek 
 Locskai Zoltán polgármester: Kérem képviselő társaimat, mondják el az egyebekre szánt 
gondolataikat. 
 
Tóth Vass Jánosné lépviselő: Megépült az elkerülő út. Országgyűlési képviselő úr 
megígérte, hogy meg fog épülni a zajvédő fal. Ezen a téren mi az eredmény? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Történtek mérések.  
 
Tóth Vass Jánosné lépviselő: Több napi mérés átlagából kellene kiszámítani. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Az elemzések folyamatban vannak, konkrét adatokról még 
nem kaptunk értesítést. 
 Tóth Vass Jánosné lépviselő: Hallottam, hogy más településen vastagbél-rákszűrésre lehetett 
feliratkozni, nálunk nem volt ilyen jellegű felhívás. Mi nem csatlakoztunk a 
kezdeményezéshez? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Nem hallottunk róla. 
 
Tóth Vass Jánosné lépviselő: Azt is hallottam, hogy több településen kaptak az iskolások 
beiskolázási segélyt? Nálunk volt ilyen lehetőség? 
 Locskai Zoltán polgármester: Igen. Aki életvitelszerűen a településen él, és állandó 
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, valamint az igazolatlan hiányzása nem 
haladta meg a 20 órát. 
 
Tóth Vass Jánosné lépviselő: A fűnyírásra miért kell olyan sokat várni? 
 
Locskai Zoltán polgármester: Nincs elegendő közmunkásunk. 
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Trembecky Károly alpolgármester: A körforgalomba lévő helyiségjelző tábla nem fejezi ki 
az útirányt. 
 
Locskai Zoltán polgármester: 2 tábla jelzi az irányt. Az autók nincsenek kitiltva. Helyszíni 
bejárást kérek a Magyar Közúttól. 
 
Kelló Róbert képviselő: A vasúton áthaladva baloldalon parlagfűvel fertőzött terület van.   
 Locskai Zoltán polgármester: Lekaszáltuk. 
 
Kojnok István képviselő: A hivatal előtti virágoskert szégyen, ahogyan kinéz. 
 Locskai Zoltán polgármester: Az építkezés végett. Egyéb kérdés, észrevétel van-e még. 
Nincs. 
A rendkívüli, nyílt ülésre tervezett napirendeket megtárgyaltuk, köszönöm a megjelenést, az 
ülést berekesztem. 11.30 órakor 
  

k.m.f. 
 
 

 Locskai Zoltán Izsákné Hetényi Valéria 
 polgármester jegyző 


