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Iktató szám: NAG/83-22/2019. 

 
NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. OKTÓBER 07-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT 
ÜLÉSÉRŐL 

 
 
 

N A P I R E N D 
 
 
 
 

1. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK)-tal Együttműködési Megállapodás 
megkötése komplex népegészségügyi szűrésekre 

     Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

 
151/2019.(X.07.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Napirend elfogadása 
 

 
152/2019.(X.07.) képviselő-testületi határozat 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 07-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 
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, szóbeli 
előterjesztésre 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: 
 
151/2019. (X. 07.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 07.-i 
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK)-tal Együttműködési 
Megállapodás megkötése komplex népegészségügyi szűrésekre 

      Előadó: Locskai Zoltán polgármester 
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2. Egyebek 

 
 
1.sz. n a p i r e n d: A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK)-tal Együttműködési 
Megállapodás megkötése komplex népegészségügyi szűrésekre 
 
Locskai Zoltán polgármester: Az előterjesztés anyagát Tóth Vass Jánosné képviselő társam 
vetette föl. Felvetését követően megkerestem a Nemzeti Népegészségügyi Központot. 
Meglepetés volt számomra, hogy kérdéssel kaptam választ, hogy mi erről nem kaptunk 
tájékoztatást a területünkön működő koordinátoroktól. Tájékoztatott arról is, hogy a projekt 
2018. évben indult. Ígéretet kaptam arra, hogy megkeresésemet továbbítani fogja a 
területünkön illetékes szűrést szervező iroda felé.  Ezen előzményekre tekintettel kaptam meg 
a lebonyolításhoz szükséges dokumentációt, többek között az együttműködési megállapodást, 
mely a rendkívüli ülés összehívását indokolta. Kérdés, észrevétel van-e? 
 
Tóth Vass Jánosné képviselő: Nekem is egy helyi lakos jelezte, hogy van ilyen lehetőség.   
 
Locskai Zoltán polgármester: Elvárható lett volna, hogy eljusson hozzánk a szűrés 
megvalósításának a lehetősége, ha már helybeli lakos ennél az intézménynél dolgozik. Egyéb 
kérdés, észrevétel van-e? Nincs, aki egyetért az együttműködési megállapodás aláírásával, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

152/2019. (X. 07.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK)-tal Együttműködési Megállapodás 
megkötése komplex népegészségügyi szűrésekre 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ által az EFOP-1.8.1.-VEKOP-15-2016-00001, 
„Komplex népegészségügyi szűrések” című projekt keretében a településen a 
lakossági vastagbélszűrés megvalósításához, és lebonyolításához szükséges 
Együttműködési Megállapodást a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Locskai Zoltán polgármester 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
1. Locskai Zoltán polgármester 
2. Izsákné Hetényi Valéria jegyző 
3. Nemzeti Népegészségügyi Központ 
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2.sz. n a p i r e n d: Egyebek 
 
Locskai Zoltán polgármester: Kérem képviselő társamat, tegye meg a szóbeli 
előterjesztését. 
 
Trembecky Károly alpolgármester: Javasolom, hogy jegyző asszony jelölje ki, nevezze 
meg azt, vagy azokat a köztisztviselőket, akiket jutalomban lehet részesíteni. A 
költségvetésben erre van pénz. 
 
Locskai Zoltán polgármester: Lehet egy átfogó értékelés alapján az egész apparátus 
szintjén. 
 
Trembecky Károly alpolgármester: Én csak Nagylak köztisztviselőre értettem az 
elismerést. A jövő évi költségvetésbe is be kell tervezni. 
 
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: A költségvetésbe betervezésre került. A jegyző hatásköre 
dönteni az összegről, és elbírálni azt, hogy a dolgozó, milyen plusz tevékenységet végzett a 
munkaköri leírásán kívül. A jutalmat nem a napi munkavégzés alapján, hanem a 
többletmunkát tekintve nézzük. Köszönetet mondunk ezért a javaslatért a testületnek. Felül 
fogom vizsgálni, és annak ismeretében fogok dönteni.  
 
Locskai Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel van-e még. Nincs. 
A rendkívüli, nyílt ülésre tervezett napirendeket megtárgyaltuk, köszönöm a megjelenést, az 
ülést berekesztem. 11.00 órakor 
  

k.m.f. 
 
 

 Locskai Zoltán Izsákné Hetényi Valéria 
 polgármester jegyző 


