Iktató szám: NAG/24/2019.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. OKTÓBER 28-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSSAL
EGYBEKÖTÖTT SOROS, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
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0. Munkaterv módosítása
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1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
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Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
3. Tájékoztató az adóbevételek és
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Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
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4. Előterjesztések
4.1.Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Nagylak Község Polgármestere részére
4.2.A polgármester 2019. évi szabadságának igénybevételéről, 2019. évi
szabadságának megállapításáról, ütemezéséről
4.3.Nagylak Község Önkormányzata által az önkormányzati társulások Társulási
Tanácsába történő delegálás
4.4.Nagylak Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása
4.5.Tájékoztató szociális célú normatívák alakulásáról
4.6.Román Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodás
felülvizsgálata
4.7.Gépjármű üzemeltetési szabályzat hatályon kívül helyezése
5. Egyebek
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 28-án 13.00
órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) nagytermében
megtartott soros, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Kolozsvári Rozália polgármester
Lehoczki Zoltán
Kelló Róbert
Rácz Pál képviselők.
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Gulácsi Krisztina alpolgármester
Meghívottak: Lakatos-Tóth Andor Makói Járási hivatalvezető-helyettes, Izsákné Hetényi
Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető, Kanton Eszter adóügyi ügyintéző,
Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak közül megjelent: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Popovics Krisztián pénzügyi
csoportvezető, Kanton Eszter adóügyi ügyintéző, Tóth Józsefné szociális ügyintéző,
jegyzőkönyvvezető.
Kolozsvári Rozália polgármester: Köszöntöm a soros, nyílt képviselő-testületi ülésen
megjelent képviselőket, Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezetőt, Kanton Eszter adóügyi
ügyintézőt, Izsákné Hetényi Valéria jegyző asszonyt és a hivatal munkatársát. Megállapítom,
hogy az 5 fő képviselő közül 4 fő megjelent - Gulácsi Krisztina alpolgármester munkavégzés
miatt maradt távol, az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Kolozsvári Rozália polgármester: A meghívóban kiküldött napirendet 4.8. szóbeli
előterjesztés felvételének kiegészítésével javasolom tárgyalni, egyéb javaslatom nincs.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendekkel kapcsolatos javaslata, észrevétele?
Nincs. A 4.8. szóbeli előterjesztés felvételével kérem, hogy aki a napirenddel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
162/2019. (X. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 28.-i
soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
0. Munkaterv módosítása
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
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1. Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
2. Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról (közmeghallgatás)
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
3. Tájékoztató az adóbevételek és átengedett bevételek alakulásáról
(közmeghallgatás)
Előadó: Kolozsvári Rozália polgármester
4. Előterjesztések
4.1.Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Nagylak Község Polgármestere
részére
4.2.A polgármester 2019. évi szabadságának igénybevételéről, 2019. évi
szabadságának megállapításáról, ütemezéséről
4.3.Nagylak Község Önkormányzata által az önkormányzati társulások
Társulási Tanácsába történő delegálás
4.4.Nagylak Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása
4.5.Tájékoztató szociális célú normatívák alakulásáról
4.6.Román Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodás
felülvizsgálata
4.7.Gépjármű üzemeltetési szabályzat hatályon kívül helyezése
4.8.Fénymásoló beszerzése Nagylak Község Önkormányzata részére
5. Egyebek
0.sz. n a p i r e n d : Munkaterv módosítása
Kolozsvári Rozália polgármester: Az első napirend a munkaterv módosítása. Erre azért van
szükség, mert az októberi önkormányzati választás eredményeként változott a polgármester
személye, melynek átvezetése szükséges, valamint a Körös-maros Nemzeti Park tájékoztatója
a mai ülés 2. napirendjeként szerepelne, de a megkeresés a tájékoztató elkészítésére elmaradt,
ezért javasolom a novemberi ülésre áttenni. Kérdés, hozzászólás van-e?
Nincs, Aki a munkaterv módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
163/2019. (X. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Munkaterv elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervét az
alábbiak szerint módosítja:
Október hónaptól a napirendek előterjesztője Kolozsvári Rozália polgármester.
Az októberi ülés 2.) számú napirendet „Tájékoztató a Körös-Maros Nemzeti Park
tevékenységéről” a novemberi ülés 2. számú napirendjén szerepelteti. A 2-5 napirend
számozása, 3-6 számozásra módosul.
Felelős: munkaterv módosításért: jegyző
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Határidő: azonnal, értelem szerint

1. sz. n a p i r e n d : Polgármesteri tájékoztató
Kolozsvári Rozália polgármester: Következő napirend a polgármesteri tájékoztató. Kérdés,
észrevétel van-e?
Rácz Pál képviselő: A Községháza energetikai felújításának az ellenőrzés során, milyen
hiányosságai voltak?
Kolozsvári Rozália polgármester: Siket Tibor műszaki ellenőr a hibalistát az épület
átvételekor elkészítette. A javításra szoruló hiányosságok sora jelentős volt, aminek
kijavítására október 31. napjáig kapott határidőt a vállalkozó. Többek között a mosdókban
kellemetlen szag terjeng, a légkondicionáló berendezésnek nincs vízelvezetése, az
árambekötés sem megfelelő, stb. Ezeket javítani kell.
Kelló Róbert képviselő: Ki tudják hónap végéig javítani?
Kolozsvári Rozália polgármester: Addig a záró utalást nem tesszük meg. Egyéb kérdés vane még? Nincs. Aki a polgármesteri tájékoztató elfogadásával egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
164/2019. (X. 28.) 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: Kolozsvári Rozália polgármester
Határidő: azonnal
2. sz. n a p i r e n d : Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról
Kolozsvári Rozália polgármester: A következő napirend tájékoztató a környezet állapotának
alakulásáról. A napirendet a bizottságok megtárgyalták, és egyhangúlag javasolták a
testületnek elfogadásra. Újabb kérdés merült-e fel? Nem. Aki a tájékoztató elfogadásával
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
165/2019. (X. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról
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Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1)
bekezdésének e) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése alapján Nagylak
Község környezeti állapotának alakulásáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt
elfogadta.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Határozatról értesítést kap:
1.) Kolozsvári Rozália polgármester
2.) Izsákné Hetényi Valéria jegyző
3. sz. n a p i r e n d : Tájékoztató az adóbevételek és átengedett bevételek alakulásáról
Kolozsvári Rozália polgármester Következő napirend a tájékoztató az adóbevételek és
átengedett bevételek alakulásáról. A napirendet a bizottságok megtárgyalták, és egyhangúlag
javasolták a testületnek elfogadásra. Újabb kérdés merült-e fel? Nem. Aki a tájékoztató
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
166/2019. (X. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztató az adóbevételek és átengedett bevételek alakulásáról
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi
adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
Határozatról értesítést kap:
1.) Kolozsvári Rozália polgármester
2.) Izsákné Hetényi Valéria jegyző
3.) Kanton Eszter adóügyi ügyintéző
4. sz. n a p i r e n d : Előterjesztések
4.1. Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Nagylak Község Polgármestere részére
Kolozsvári Rozália polgármester Következő napirend a Cafetéria éves keretösszeg
meghatározása Nagylak Község Polgármestere részére. A napirendet a bizottságok
megtárgyalták, az összeg javításával – bruttó 33.333,- Ft, egyhangúlag javasolták a testületnek
elfogadásra. Újabb kérdés merült-e fel? Nem. Aki a napirend elfogadásával egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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167/2019. (X. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Nagylak Község Polgármestere
részére
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kolozsvári Rozália
foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester cafetéria juttatásának éves
keretösszegét 2019. évre vonatkozóan időarányosan bruttó 33.333,- Ft-ban
határozza meg, melynek fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében
a személyi juttatások előirányzat terhére biztosítja.
A képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi
csoportját, hogy a polgármester részére a Cafetéria Szabályzatban foglaltak
szerint a polgármester nyilatkozata alapján a juttatásról gondoskodjon.
Felelős: polgármester, nyilvántartásra: jegyző
Határidő: értelem szerint
4.2. A polgármester 2019. évi szabadságának igénybevételéről, 2019. évi szabadságának
megállapításáról, ütemezéséről
Kolozsvári Rozália polgármester Következő napirend a polgármester 2019. évi
szabadságának igénybevételéről, 2019. évi szabadságának megállapításáról, ütemezéséről.
Törvényi előírás, de természetesen a táblázatban feltüntetett napok változhatnak. Kérdés,
hozzászólás van-e? Nincs. Aki a napirend elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
168/2019. (X. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A polgármester 2019. évi szabadságának
szabadságának megállapításáról, ütemezéséről

igénybevételéről,

2019.

évi

Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy
Kolozsvári Rozália foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármestert 2019. évre
vonatkozóan időarányosan 8,55 munkanap alapszabadság és 0,44 nap gyermek
után járó szabadság illeti meg. A 2019. évi szabadság napok száma összesen 9
munkanap.
A képviselő-testület a polgármester 2019. évben még igénybe vehető 9
munkanap szabadság ütemezését az előterjesztés mellékletét képező ütemterv
szerint hagyja jóvá.
Felelős: polgármester, nyilvántartásra: jegyző
Határidő: értelem szerint
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4.3.Nagylak Község Önkormányzata által az önkormányzati társulások Társulási
Tanácsába történő delegálás
Kolozsvári Rozália polgármester Következő napirend Nagylak Község Önkormányzata
által az önkormányzati társulások Társulási Tanácsába történő delegálás. A bizottságok
megtárgyalták és egyhangúlag javasolták a testületnek elfogadásra. Akadályoztatásom révén
Gulácsi Krisztina alpolgármestert, mindkettőnk akadályoztatása révén Kelló Róbert
képviselőt. Felmerült e újabb vélemény, javaslat? Nem. 4 határozatot kell elfogadnia a
testületnek. Aki az 1. számú határozat elfogadásával egyetért, az kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
169/2019. (X. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Makói Kistérség Többcélú Társulásába delegálás
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Makói Kistérség
Többcélú Társulásába, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdésében, valamint a
Társulás Társulási Megállapodásában foglaltakra Kolozsvári Rozália
polgármestert delegálja.
A polgármester akadályoztatása esetén Gulácsi Krisztina alpolgármestert
jelöli ki az önkormányzat képviseletére.
A polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén Nagylak
község önkormányzatát a Társulási Tanácsban Kelló Róbert önkormányzati
képviselő képviseli.
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Izsákné Hetényi Valéria jegyzője
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
1.) Kolozsvári Rozália polgármester
2.) Gulácsi Krisztina alpolgármester
3.) Kelló Róbert képviselő
4.) Izsákné Hetényi Valéria jegyző
5.) Makói Kistérség Többcélú Társulása 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Kolozsvári Rozália polgármester: Aki az 2. számú határozat elfogadásával egyetért, az
kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
170/2019. (X. 28.) képviselő-testületi határozat
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Tárgy: DAREH Önkormányzati Társulásába delegálás
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Délkelet-Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társulásba,
figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdésében, valamint a Társulás Társulási
Megállapodásában foglaltakra Kolozsvári Rozália polgármestert delegálja.
A polgármester akadályoztatása esetén Gulácsi Krisztina alpolgármestert
jelöli ki az önkormányzat képviseletére.
A polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén Nagylak
község önkormányzatát a Társulási Tanácsban Kelló Róbert önkormányzati
képviselő képviseli.
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Izsákné Hetényi Valéria jegyzője
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
1.) Kolozsvári Rozália polgármester
2.) Gulácsi Krisztina alpolgármester
3.) Kelló Róbert képviselő
4.) Izsákné Hetényi Valéria jegyző
5.) Délkelet-Alföld
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Rendszer

Kolozsvári Rozália polgármester: Aki a 3. számú határozat elfogadásával egyetért, az
kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
171/2019. (X. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásba delegálás
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Makó és Térsége
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásba, figyelemmel a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2)
bekezdésében, valamint a Társulás Társulási Megállapodásában foglaltakra
Kolozsvári Rozália polgármestert delegálja.
A polgármester akadályoztatása esetén Gulácsi Krisztina alpolgármestert
jelöli ki az önkormányzat képviseletére.
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A polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén Nagylak
község önkormányzatát a Társulási Tanácsban Kelló Róbert önkormányzati
képviselő képviseli.
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Izsákné Hetényi Valéria jegyzője
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
1.) Kolozsvári Rozália polgármester
2.) Gulácsi Krisztina alpolgármester
3.) Kelló Róbert képviselő
4.) Izsákné Hetényi Valéria jegyző
5.) Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6900
Makó, Széchenyi tér 22.
Kolozsvári Rozália polgármester: Aki a 4. számú határozat elfogadásával egyetért,
kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
172/2019. (X. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Csanád Mikro Térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulásba delegálás
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanád Mikro-térségi
Területfejlesztési Önkormányzati Társulásba, figyelemmel a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2)
bekezdésében, valamint a Társulás Társulási Megállapodásában foglaltakra
Kolozsvári Rozália polgármestert delegálja.
A polgármester akadályoztatása esetén Gulácsi Krisztina alpolgármestert
jelöli ki az önkormányzat képviseletére.
A polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén Nagylak
község önkormányzatát a Társulási Tanácsban Kelló Róbert önkormányzati
képviselő képviseli.
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Izsákné Hetényi Valéria jegyzője
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
1.) Kolozsvári Rozália polgármester
2.) Gulácsi Krisztina alpolgármester
3.) Kelló Róbert képviselő
4.) Izsákné Hetényi Valéria jegyző
5.) Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulásba 6913
Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
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4.4. Nagylak Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása
Kolozsvári Rozália polgármester: A következő napirend Nagylak Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének módosítása. Az anyagot a bizottságok megtárgyalták, és
egyhangúlag javasolták a testületnek elfogadásra. Merült-e fel újabb kérdés, hozzászólás?
Nem. Aki a rendelet elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2019.(X.29.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.(I.29.) számú rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
4.5.Tájékoztató szociális célú normatívák alakulásáról
Kolozsvári Rozália polgármester: A következő napirend tájékoztató szociális célú
normatívák alakulásáról. Az előterjesztést a képviselők megkapták, felkérem, Popovics
Krisztiánt tájékoztassa a testületet.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Tisztelt Képviselő-testület! Ahogyan a
táblázatban is látható a normatív bevételek 4 területet fognak át, a szünidei étkeztetést, a házi
segítségnyújtást és szociális étkeztetést, valamint az egyéb szociális feladatokat - rendkívüli
települési támogatásokat, segélyeket, lakhatási támogatást, újszülött támogatást, húsvéti,
karácsonyi csomagokat, stb. Ezek a kiadások a normatív bevételekből nem fedezhetők, ezért
látható mínusz előjel. Az önkormányzat területén a határátkelő miatt, valamint az elkerülő
építése miatt jelentős az iparűzési bevétel, minek következtében kevesebb a normatíva. A
település a bérekre kapott többlet normatívát. Pozitívum, hogy visszafizetési kötelezettség
nem keletkezett, mert az önkormányzat a kapott összeget elköltötte.
Kolozsvári Rozália polgármester: Köszönöm. Kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Aki az
előterjesztés elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
173/2019. (X. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tájékoztató szociális célú normatívák alakulásáról
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tájékoztató szociális célú
normatívák alakulásáról szóló előterjesztést elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, értelem szerint
11

A határozatról értesítést kap:
- Kolozsvári Rozália polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Popovics Krisztián pü csoportvezető
4.6. Román Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Kolozsvári Rozália polgármester: A következő napirend a Román Nemzetiségi
Önkormányzattal Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata. Törvényi kötelezettség.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: A képviselő-testületnek minden évben január 31. napjáig
felül kell vizsgálnia. Most a választást követően szükséges. Változás következett be, amit át
kell vezetni az együttműködési megállapodáson.
Kolozsvári Rozália polgármester: Köszönöm. Kérdés, észrevétel van-e? Nincs. Aki az
előterjesztés elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
174/2019. (X. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Román Nemzetiségi Önkormányzattal
felülvizsgálata

Együttműködési

Megállapodás

Határozat
A Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylaki Román
Nemzetiségi Önkormányzattal a 10/2015. (I.26.) számú határozattal elfogadott
és megkötött Együttműködési Megállapodást felülvizsgálta és hatályon kívül
helyezi, egyidejűleg az e előterjesztés mellékletét képező megállapodást
elfogadja.
A Képviselő-testület
megkötésére.

felhatalmazza

a

polgármestert

a

megállapodás

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesítést kap:
- Kolozsvári Rozália polgármester
- Izsákné Hetényi Valéria jegyző
- Popovics Krisztián pü csoportvezető
- Román Nemzetiségi Önkormányzat elnök
4.7.Gépjármű üzemeltetési szabályzat hatályon kívül helyezése
Kolozsvári Rozália polgármester: A következő napirend a Gépjármű üzemeltetési
szabályzat hatályon kívül helyezése. A bizottságok megtárgyalták, és egyhangúlag
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elfogadásra javasolták. Merült-e föl újabb kérdés? Nem. Két határozatról kell dönteni. Aki az
1. számú határozattal egyetért, az kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
175/2019. (X. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: HCD-376 forgalmi rendszámú Citroen Saxo gépkocsi kizárólagos használatára
vonatkozó határozat hatályon kívül helyezése
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat
tulajdonát képező HCD-376 forgalmi rendszámú Citroen Saxo gépkocsi
Locskai Zoltán volt polgármester kizárólagos használatára vonatkozó 66/2017.
(IV. 24.) képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
A határozatról értesítést kap:
− Kolozsvári Rozália polgármester
− Izsákné Hetényi Valéria jegyző
− Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
Kolozsvári Rozália polgármester: Aki a 2. számú határozattal egyetért, az kézfeltartással
jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
176/2019. (X. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Gépjármű üzemeltetési szabályzat hatályon kívül helyezése
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 165/2015. (XII. 03.)
határozattal elfogadott és a 67/2017. (IV. 24.) határozattal módosított
Gépjármű üzemeltetési Szabályzatát hatályon kívül helyezi. A szabályzat
hatályon kívül helyezésével egyidejűleg a Testület felkéri a jegyzőt, hogy a
hivatali szabályzat keretében szabályozza Nagylak Község Önkormányzata
gépjármű
üzemeltetésével
és
gépjárműhasználatával
kapcsolatos
rendelkezéseket.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: szabályzat hatályon kívül helyezésére 2019. október 31.
A határozatról értesítést kap:
− Kolozsvári Rozália polgármester
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− Izsákné Hetényi Valéria jegyző
− Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4.8.Fénymásoló beszerzése Nagylak Község Önkormányzata részére
Kolozsvári Rozália polgármester: A következő napirend Fénymásoló beszerzése Nagylak
Község Önkormányzata részére. A jelenlegi fénymásoló meghibásodott, ami akadályozza a
munkavégzésünket. Kértünk árajánlatot, még nem érkezett meg, de az előterjesztésben
feltüntetett összegbe bele fog férni, számoltunk még a beüzemelési költségekkel is. Kérdés,
hozzászólás.
Kelló Róbert képviselő: Nem lehet megjavítani?
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Az utóbbi időben sokszor volt javítva. Nem érdemes több
pénz belefektetni, mert nagy mennyiségű dokumentumok nyomtatása folyik, gondolok a
hírlevelek sokszorosítására is. 500 e forintot meghaladja a bekerülési költség, ezért szükséges
a testületi döntés.
Kolozsvári Rozália polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás. Nincs. Aki az előterjesztéssel
egyetért, az kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
177/2019. (X. 28.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Fénymásoló beszerzése Nagylak Község Önkormányzata részére
Határozat
Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a községházán
található Kyocera típusú fénymásoló cseréjét, helyette új fénymásoló vásárlását,
melyre a költségvetésben 800.000,- Ft, azaz nyolcszázezer forint összeget a
Város-községgazdálkodás, egyéb kiadások terhére biztosít.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Határozatról értesítést kap:
Kolozsvári Rozália polgármester
Horváth Éva analitikus könyvelő
4. sz. n a p i r e n d : Egyebek
Kolozsvári Rozália polgármester: A gyárnál lévő buszmegállóval nem tudom mi történt, de
oda mindenképpen szükséges egy buszmegálló.
Kelló Róbert képviselő: A buszmegálló kérdését többször felvetetettem az előző
polgármesternek. Elmondta, hogy a régi helyére nem kívánja visszatenni, mert kicsi a hely.
Azt is elmondta, hogy árajánlatot kért, de még nem érkezett meg. Az ott élő embereknek
mihamarabb kellene, mert jön a csapadékos idő, nincs védettség.
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Kolozsvári Rozália polgármester: Rendben, szükséges a buszmegálló, intézkedem ez
ügyben. A következőkben kérném a képviselőket, hogy a falukarácsony előkészítésében
segítsenek. Szeretném, ha a kalácsosztás újra megtörténne a régi hagyományokhoz híven,
valamint a gyertyagyújtás is visszakerülne a rendezvény programjába. A naptáramat nézve
december 21. napja, szombat, jó lenne. Várom a javaslatokat.
A karácsonyi csomagosztás maradjon, viszont gondolja át a testület, hogy a lakosság mely
rétege részesüljön ebben az ajándékozásban. Köszönöm, átadom a szót a képviselőknek.
Kelló Róbert képviselő: Több lakos jelezte, hogy rendezvények alkalmával szükség lenne a
művelődési háznál dohányzó edényzet kihelyezésére.
A gyárnál egy lakótársunknál a tavasszal csőtörés történt, ennek javításában szeretne
segítséget kérni. És még egy gondolat, számomra érthetetlen módon egy lakos igényelt és
kapott letelepedési támogatást, de vissza lett fizettetve vele. Visszakaphatja-e ezt a
támogatást. Az érintett vásárolt egy ingatlant a településen, benyújtotta a támogatást, de
szerintem, mi nem határozhatjuk meg számára, hogy kivel éljen. A támogatást vissza kellett
fizetnie azzal az indokkal, hogy a párjával külön váltak.
Izsákné Hetényi Valéria jegyző: Nem valami feltételhez volt kötve, ami miatt ez
bekövetkezett? Megnézzük.
Rácz Pál képviselő: Hány darab buszmegállóról van szó? Mezőhegyes irányába is van
felszálló, és ott sincs buszmegálló. Tudom, hogy az elhelyezés problémát jelent.
Kolozsvári Rozália polgármester: Az a terület nem a postáé? Tudunk mi buszmegállót
kihelyezni oda? Emlékezetem szerint a jelenlegi kerékpártároló helyén volt buszmegálló.
Megnézzük.
Rácz Pál képviselő: Az előző polgármester ideje alatt elindult pályázatok közül van
folyamatban lévő.
Kolozsvári Rozália polgármester: Igen van folyamatban lévő pályázat. A hivatal
felújításának pályázata most fejeződik be. Két EFOP pályázat, térségi pályázat, ezek
tartalmazzák a mozgásprogramokat, ügyvéd, gyógytornász, kirándulások, „szórakozz a
nagyival” rendezvényeket. Beszéltem a projekt vezetőkkel, akik megkeresnek és
tájékoztatnak a további feladatokról. Illetve a „Magyar Falu” program keretében benyújtott 7
pályázatot tartaléklistára helyezték, mert kimerült a támogatásra szánt keret. Egyébként a
pályázati kiírásnak megfeleltek.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Volt még 2 pályázat, az egyik a Minisztérium
által az önkormányzat részére, rendezvényre biztosított pályázat a Széchenyi Program
keretében. Illetve a Belügyminisztérium által a belterületi utakra kiírt pályázat, ami első
körben tartaléklistára került, októberi döntés alapján a település ebben az évben nem részesült
ebben a támogatásban.
Kolozsvári Rozália polgármester: Eszembe jutott még egy pályázat, ami műfüves pálya
kialakítására szólt, de ez sem a település önálló pályázata volt, nem tudom, jelenleg milyen
stádiumban van.
Kelló Róbert képviselő: Egy Balatán tanyai lakos jelezte, hogy nem fogja kifizetni a
vízszámlát, mert aránytalanul nagy összeg került kiszámlázásra. Nem csak neki, hanem a
többi lakónak is jelentős a vízdíj összeg.
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Kolozsvári Rozália polgármester: Víz, vagy szennyvíz számla volt?
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Ez továbbszámlázott tétel, meg kell nézni,
előfordulhat csőtörés miatti vízhasználat jelentkezés.
Kelló Róbert képviselő: Állítólag a szomszéd lakó, elköltözött, nem adta le a lakást, és az ő
fogyasztását is a többi lakóra terhelték.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Meg kell nézni.
Kolozsvári Rozália polgármester: Utána nézünk. Kérdés, észrevétel van-e? Nincs. A
napirendeket megtárgyaltuk. Megköszönöm polgármester asszonynak, a pénzügyi
csoportvezetőnek, az adóügyi ügyintézőnek, jegyzőasszonynak, a bizottságok tagjainak,
valamint a hivatal munkatársának a részvételt, a bizottságok együttes, nyílt ülést bezárom.
(13.40 órakor)
k.m.f.

Kolozsvári Rozália
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző
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