Iktató szám: NAG/ 83-20/2019.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. SZEPEMBER 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

NAPIREND
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
2. Tájékoztató az egészségügyi ellátás helyzetéről
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
3. Tájékoztató a védőnői ellátás helyzetéről
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
4. Előtrjesztések
4.1. BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2020-as
fordulójához csatlakozási szándék kinyilvánítása
4.2. A Nagylak 402./A/10. hrsz.-ú beépített terület megnevezésű ingatlanban található 1
db önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása és újbóli pályázat
kiírása
4.3.Közbeszerzési szabályzat
4.4.Nyugdíjas Egyesület pályázata
4.5.Szociális tüzelőanyag támogatásáról rendeletalkotás
4.6.Feladat-ellátási Szerződés területi vegyes fogászati alapellátás feladataira
5. Egyebek
6. Zárt ülés
-

A Nagylak 402/A/7. hrsz-ú beépített terület megnevezésű ingatlanban található
önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása
lakásbérleti szerződések felülvizsgálata
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RENDELET
14/2019.(X.01.) önkormányzati rendelet

A szociális tüzelőanyag támogatásról

HATÁROZAT

137/2019.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadása

138/2019.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Polgármesteri tájékoztató

139/2019.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató
helyzetéről

140/2019.(IX.30.) képviselő-testületi határozat
141/2019.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

142/2019.(IX.30.) képviselő-testületi határozat
143/2019.(IX.30.) képviselő-testületi határozat

144/2019.(IX.30.) képviselő-testületi határozat
145/2019.(IX.30.) képviselő-testületi határozat
146/2019.(IX.30.) képviselő-testületi határozat
147/2019.(IX.30.) képviselő-testületi határozat
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az

egészségügyi

ellátás

Tájékoztató a védőnői ellátás helyzetéről
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2020as fordulójához csatlakozási szándék
kinyilvánítása
A Nagylak 402./A/10. hrsz.-ú beépített
terület
megnevezésű
ingatlanban
található
önkormányzati
lakás
hasznosítására
kiírt
pályázat
eredménytelenné nyilvánítása
A Nagylak 402./A/10. hrsz.-ú beépített
terület
megnevezésű
ingatlanban
található
önkormányzati
lakás
hasznosítására újbóli pályázat kiírása
Közbeszerzési szabályzat
Nyugdíjas Egyesület pályázata
Feladat-ellátási Szerződés területi vegyes
fogászati alapellátás feladataira
A Csanádpalota Térségi Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
által megküldött elszámolás

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 30-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: Lakatos-Tóth Andor Makói Járási Hivatalvezető-helyettes, Izsákné Hetényi
Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető, Kardos Márta védőnő, Tóth
Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi
csoportvezető, Kardos Márta védőnő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Locskai Zoltán polgármester: Köszöntöm a soros, nyílt képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, Izsákné Hetényi Valéria jegyző asszonyt, Popovics Krisztián pénzügyi
csoportvezetőt, 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
kiegészítéssel javasolom tárgyalni. 4.7. számú szóbeli előterjesztés - a Csanádpalota Térségi
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás által megküldött elszámolás tárgyában,
egyéb javaslatom nincs.
Locskai Zoltán polgármester: Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendekkel
kapcsolatos javaslata, észrevétele? Nincs. Kérem, hogy aki a napirenddel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
137/2019. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. szeptember 30.-i
soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
2. Tájékoztató az egészségügyi ellátás helyzetéről
Előadó: Locskai Zoltán polgármester
3. Tájékoztató a védőnői ellátás helyzetéről
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Előadó: Locskai Zoltán polgármester
4.Előterjesztések
4.1BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer
2020-as fordulójához csatlakozási szándék kinyilvánítása
4.2.A Nagylak 402./A/10. hrsz.-ú beépített terület megnevezésű ingatlanban
található 1 db önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása és
újbóli pályázat kiírása
4.3.Közbeszerzési szabályzat
4.4.Nyugdíjas Egyesület pályázata
4.5.Szociális tüzelőanyag támogatásáról rendeletalkotás
4.6.Feladat-ellátási Szerződés területi vegyes fogászati alapellátás feladataira
4.7. a Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati
Társulás által megküldött elszámolás
5. Egyebek
6. Zárt ülés
-

A Nagylak 40/A/7. hrsz-ú beépített terület megnevezésű ingatlanban található
önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása
lakásbérleti szerződések felülvizsgálat

1.sz. n a p i r e n d: Polgármesteri tájékoztató
Locskai Zoltán polgármester: Kiadásra került a polgármesteri tájékoztató, kérdés, vélemény
van-e? Nincs. Aki egyetért a tájékoztató elfogadásával, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
138/2019. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Polgármesteri tájékoztató elfogadása
Határozat
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: Tájékoztató az egészségügyi ellátás helyzetéről
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend tájékoztató az egészségügyi ellátás
helyzetéről. Az anyaggal kapcsolatosan nincs kiegészíteni valóm. Az anyagot a bizottságok
megtárgyalták. Kérdés, észrevétel van-e?
Kelló Róbert képviselő: A bizottságok a tájékoztatót egyhangúlag elfogadták.
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Trembecky Károly alpolgármester: A költségvetés tervezésekor javasolom elkülönített
összeg betervezését eszközbeszerzésre.
Locskai Zoltán polgármester: Amire szükségük volt, azt mindent beszereztünk. A Magyar
Falu program keretében orvosi eszközök beszerzésére kiírt pályázathoz minden szükséges
eszközt feltüntettek a pályázati adatlapban. A pályázat sikeres, a szükséges eszközök
megérkeztek. Egyéb kérdés, észrevétel van-e még? Nincs. A határozatunk tartalmazza
köszönetünket a két orvos felé. Aki, így az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
139/2019. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztató az egészségügyi ellátás helyzetéről
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete az egészségügyi ellátás
helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.
Egyúttal a képviselő-testület köszönetét fejezi ki Dr. Bittó Csaba és Dr. AboulHosn Hussein háziorvosoknak a lakosság érdekében végzett munkájukért.
Határidő: tájékoztatásra azonnal
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Határozatról értesülnek:
Dr. Bittó Csaba háziorvos
Dr. Aboul-Hosn Hussein háziorvos
Locskai Zoltán polgármester
Izsákné Hetényi Valéria jegyző
3.sz. n a p i r e n d: Tájékoztató a védőnői ellátás helyzetéről
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend tájékoztató a védőnői ellátás helyzetéről.
Köszöntöm Kardos Márta védőnőt. Az anyagot a bizottságok megtárgyalták.
Kelló Róbert képviselő: A bizottságok egyhangúlag elfogadták, a magam részéről vettem
föl, hogy a munkanélküliség fogalom helyett a munkahely hiányát tartom helyesnek.
Locskai Zoltán polgármester: Kérdezem Kardos Márta védőnőt, a tájékoztatót szeretné-e
kiegészíteni?
Kardos Márta védőnő: Szükség lenne egy külön tanácsadó helyiségre, az ellenőrzés során
hiányosság lehet.
Trembecky Károly alpolgármester: Örvendetes a 2019. 09. havi gyermeklétszám.
Elképzelhető, hogy a demográfiai mutató változhat és az óvodára is szükség lehet.
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Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, vélemény van-e? Javasolom a határozatunkban
a köszönetünket is fejezzük ki. Aki a tájékoztató elfogadásával egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
140/2019. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztató a védőnői ellátás helyzetéről
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat képviselő-testülete a védőnői szolgáltatás
helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.
Egyúttal a képviselő-testület köszönetét fejezi ki Kardos Márta védőnőnek a
lakosság érdekében végzett munkájáért.
Határidő: tájékoztatásra azonnal
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Határozatról értesítést kap:
Locskai Zoltán polgármester
Izsákné Hetényi Valéria jegyző
Kardos Márta védőnő
4.sz. n a p i r e n d: Előterjesztések
4.1.BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2020-as
fordulójához csatlakozási szándék kinyilvánítása
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2020-as fordulójához csatlakozási szándék kinyilvánítása.
Minden évben megadjuk a lehetőséget a felsőfokú képzésben részt vevőknek. A bizottságok is
megtárgyalták és egyhangúlag elfogadásra javasolták. Kérdés, észrevétel van-e? Nincs.
Aki egyetért a csatlakozási szándék kinyilvánításával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
141/2019. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2020as fordulójához csatlakozási szándék kinyilvánítása
Határozat
1. Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához, hozzájárul az on-line
adatbázis használatához, az Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és
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kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat kiírása, elbírálása és folyósítása
során maradéktalanul eleget tesz az abban foglaltaknak.
2. Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Képviselő-testület nevében a csatlakozási, valamint az
on-line adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot tegye meg, továbbá az
elfogadott pályázati kiírást jelentesse meg a helyben szokásos módon.
3. Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget
vállal arra vonatkozóan, hogy az „A” típusú pályázatok fedezetéhez szükséges
összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 107060 az egyéb
szociális és pénzbeli és természetbeni ellátás kormányzati funkción a felsőfokú
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatás előirányzat terhére biztosítja, a „B”
típusú pályázatok esetén a fedezetet a 2020. évi költségvetésébe tervezi.
4. Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt,
hogy a szükséges előirányzatot a költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Izsákné Hetényi Valéria jegyző
Határidő: 2019. október 2.
a 3. pont tekintetében: a költségvetési rendelet összeállítása
a továbbiakban folyamatos
A határozatról értesítést kap:
1./ Locskai Zoltán polgármester
2./ Izsákné Hetényi Valéria jegyző
3./ Horváth Éva analitikus könyvelő
4.2.A Nagylak 402./A/10. hrsz.-ú beépített terület megnevezésű ingatlanban található 1 db
önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása és újbóli pályázat kiírása
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend a Nagylak 402./A/10. hrsz.-ú beépített
terület megnevezésű ingatlanban található önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat
elbírálása és újbóli pályázat kiírása.
A bizottságok is megtárgyalták és egyhangúlag elfogadásra javasolták. Kérdés, észrevétel
van-e? Nincs.
Két határozatról kell szavaznunk. Aki egyetért az 1. számú határozati javaslattal,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
142/2019. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nagylak 402./A/10. hrsz.-ú beépített terület megnevezésű ingatlanban található
önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása
Határozat
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Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 48/2019. (IV.29.)
számú testületi határozat alapján a Nagylak 402/A/10. számú 109 m2
alapterületű lakás hasznosítására kiírt pályázatot ajánlat hiányában
eredménytelenné nyilvánítja.
Határidő: azonnal, értelem szerint
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Határozatról értesítést kapnak:
1. Locskai Zoltán polgármester
2. Izsákné Hetényi Valéria jegyző
3. Irattár
Locskai Zoltán polgármester: Aki egyetért a 2. számú határozati javaslattal, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
143/2019. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nagylak 402./A/10. hrsz.-ú beépített terület megnevezésű ingatlanban található
önkormányzati lakás hasznosítására újbóli pályázat kiírása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletben foglaltak
szerint az értékesítésre szánt a Nagylak 402/A/10. számú 109 m2
alapterületű lakás kikiáltási árát 1.000.000 Ft-ban határozza meg és
hasznosítására az előterjesztés mellékelte szerinti pályázatot hirdeti meg.
Határidő: azonnal, értelem szerint
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
Határozatról értesítést kapnak:
1. Locskai Zoltán polgármester
2. Izsákné Hetényi Valéria jegyző
3. Irattár
4.3.Közbeszerzési szabályzat
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend a Közbeszerzési szabályzat hatályon
kívül helyezése és új szabályzat elfogadása. Erre törvényi változások miatt van szükség.
Kérdés, vélemény van-e?
Trembecky Károly alpolgármester: A 7. § (3) bekezdése tartalmazza a közbeszerzési
eljárásban résztvevő személyekre, szervezetekre vonatkozó szabályozást. Korábban a bíráló
bizottság tagja voltam én is. Itt azonban ezt a jogkört a testületi tagok számára egyértelműen
tiltja a szabályzat.
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Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Igen, de csak tanácskozási joggal, ahogyan azt
a szabályzat is tartalmazza. Jól átlátható, mert szakaszokra van bontva a közbeszerzési eljárás
lebonyolításának folyamata.
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, vélemény van-e? Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk. Aki egyetért a korábbi szabályzat hatályon kívül helyezésével az új szabályzat
elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
144/2019. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közbeszerzési szabályzat
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
közbeszerzési szabályzatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a Közbeszerzési
Szabályzatot 2019. október 01. napjától történő hatályba lépéssel a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Egyben megállapítja, hogy a 33/2015. (III.30.) számú képviselő-testületi
határozatával elfogadott Közbeszerzési szabályzat 2019. szeptember 30.
napjával hatályát veszti.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesítést kapnak:
- Locskai Zoltán polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Popovics Krisztián pü. csoportvezető
4.4.Nyugdíjas Egyesület pályázata
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend a Nyugdíjas Egyesület pályázatának
elbírálása. A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és egyhangúlag 120 e forint
támogatást javasolnak. Kérdés, vélemény van-e? Nincs. Aki egyetért a 120 e Ft támogatással,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
145/2019. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nyugdíjas Egyesület pályázatának elbírálása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagylaki Nyugdíjas
Egyesületet a 2019. évi költségvetés terhére
120.000,- Ft, azaz egyszázhúszezer forint
9

vissza nem térítendő támogatásban részesíti.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatottal a támogatási szerződést a
helyi rendeletnek megfelelően kösse meg.
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
4.5.Szociális tüzelőanyag támogatásáról rendeletalkotás
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend a Szociális tüzelőanyag támogatásáról
szóló rendeletalkotás. A tervezetet a bizottságok megtárgyalták, módosítás nem történt,
egyhangúlag javasolják elfogadásra. Kérdés, vélemény van-e? Nincs. Aki egyetért a rendelet
elfogadásával kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2019.(X.01.) önkormányzati rendelete
a szociális tüzelőanyag támogatásról
A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
4.6.Feladat-ellátási Szerződés területi vegyes fogászati alapellátás feladataira
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend Feladat-ellátási Szerződés területi vegyes
fogászati alapellátás feladataira. Személyi változás miatt szükséges a módosítás. Kérdés,
vélemény van-e? Nincs.
Aki egyetért, a szerződés elfogadásával kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
146/2019. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Feladat-ellátási Szerződés területi vegyes fogászati alapellátás feladataira
Határozat
1. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a területi vegyes
fogászati alapellátás feladatainak ellátásra a - határozat melléklete szerinti
tartalommal - Feladat-ellátási Szerződést köt a HEIDIDENT Kft.-vel (6791
Szeged, Gyömbér u. 10.).
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2. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Locskai Zoltán polgármester
A határozatról értesítést kap:
1.) Heidident Kft. 6791 Szeged, Gyömbér u. 10.
2.) Locskai Zoltán alpolgármester
3.) Izsákné Hetényi Valéria jegyző
4.) Irattár
4.7. Szóbeli előterjesztés - A Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás által megküldött elszámolás
Locskai Zoltán polgármester: Következő napirend szóbeli előterjesztés a Csanádpalota
Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás által megküldött elszámolás. A
pénzügyi csoportvezető a bizottsági ülésen tájékoztatta a képviselőket az előterjesztéssel
kapcsolatosan. A bizottságok az anyagot megtárgyalták és egyhangúlag javasolták
elfogadásra a testületnek. Újabb kérdés, vélemény van-e? Nincs.
Aki egyetért, a az elszámolás elfogadásával kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
147/2019. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
által megküldött elszámolás elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
előterjesztés mellékletét képező Csanádpalota Térségi Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és Intézménye által megküldött záró
kimutatást és elszámolást elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedéseket
megtételére, dokumentumok, megállapodások aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Határozatról értesül:
- Locskai Zoltán polgármester
- Csanádpalota Városi Önkormányzat (6913 Csanádpalota Kelemen L tér 10)
5.sz. n a p i r e n d: Egyebek
Locskai Zoltán polgármester: Kérem képviselő társaimat, mondják el az egyebekre szánt
gondolataikat.
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Tóth Vass Jánosné lépviselő: Megkeresett egy nagylaki lakos, aki magyar állampolgár,
viszont az élettársa csak román személyi igazolvánnyal rendelkezik. Elmondása szerint,
korábban már elindították a honosítási kérelmét, de elakadt. Ebben kér segítséget. Hova
forduljon a problémájával?
Locskai Zoltán polgármester: Ez ügyben már megkereste a kormányhivatal ügysegédjét,
előadta az ügyét. Továbbiakban nem tudom mi történt.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Amennyiben korábban már elindított egy egyszerű
honosítási kérelmet, annak valahol nyoma van. Előfordulhat, hogy az ügymenet során
hiánypótlásra szólították fel, amit a megadott határidőre nem teljesített, vagy nem tudott
teljesíteni. A kérelem legfontosabb eleme, hogy magyarságát magyar felmenők okmányaival
támassza alá. Utána kell járni, azon a településen, ahol elindította a kérelmet, hogy mi történt.
Meg kell kérni a családsegítőt az ügy lebonyolítására.
Locskai Zoltán polgármester: Értesítsük, hogy pénteken jöjjön be a kormányhivatal
ügysegédjéhez. Egyben megkérem munkatársamat, segítsen az ügyfélnek abban, hogy a
problémáját előadja.
Kelló Róbert képviselő: A Gyár telepen az építkezést követően, még mindig van törmelék,
amit szükséges lenne elszállítani. A buszmegállóval kapcsolatosan van-e előrelépés?
Locskai Zoltán polgármester: Árajánlatot várok, ami még nem érkezett meg.
Kelló Róbert képviselő: A vasúti átjáró jobb oldalán lévő területre behajtott egy jármű, mély
nyomot hagyva, ami nagyon veszélyes.
Locskai Zoltán polgármester: Jegyezzük fel, jelezni kell a közút felé.
Kojnok István képviselő: Helyi lakos jelezte felém, hogy a kertláb szomszédságában 2 véreb
van, de a kerítés csak 1 m magas. Félelemben él, hogy a kutyák bármikor átjuthatnak az ő
ingatlanára. A Rózsa sor 13. ingatlan környékén egy korcs eb riogatja a lakosságot.
Locskai Zoltán polgármester: Tudok róla. Panaszos ma volt bent nálam, előadta a
problémáját. Jelezte a szomszédnak is. A kutyákat két kerítés védi, de abban maradtak, hogy a
tulajdonos megmagasítja a kerítést.
Az eb kérdésben javasolom a helyi rendelet módosítását, nem tudom felszólítani.
Trembeczky Károly alpolgármester: Orvosi eszközök folyamatos beszerzésére különítsünk
el pénzösszeget a költségvetés tervezésekor.
Locskai Zoltán polgármester: Úgy gondolom, hogy a választást követően az újonnan felálló
testület feladata lesz. Egyéb kérdés, észrevétel van-e még. Nincs.
A soros, nyílt ülésre tervezett napirendeket megtárgyaltuk, köszönöm a megjelenést, a nyílt
ülést berekesztem, zárt ülés következik. 11.30 órakor
k.m.f.
Locskai Zoltán
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző
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