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Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését (közmeghallatást) 2013. 

december 4. napjára  (szerda) 17 órára hívom össze, melyre tisztelettel meghívom. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Vörösmarty u. 31/A.)  

 

Közmeghallgatás napirendi pontjai: 

 

 

1. Napirendi pont:  

A polgármester összefoglaló tájékoztatója a 2013. évben történtekről, eseményekről, 

fejlesztésekről. 

Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 

 

2. Napirendi pont 

Tájékoztató a megvalósulás alatt lévő fejlesztésekről, elbírálás alatt lévő, és benyújtás előtt 

álló pályázatokról.  2014. évre tervezett programokról, rendezvényekről. 

Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 

 

3. Napirendi pont 

Lakosság vélemények, kérdések, javaslatok. 

 

 

 

 

Nagylózs, 2013. november 29. 

 

 

 

 

        Tóthné Szigeti Éva 

            polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-2. Napirendi pont 
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Tárgy:  
1. napirendi pont 

A polgármester összefoglaló tájékoztatója a 2013. évben történtekről, eseményekről, 

fejlesztésekről. 

 

2. napirendi pont 

Tájékoztató a megvalósulás alatt lévő fejlesztésekről, elbírálás alatt lévő, és benyújtás 

előtt álló pályázatokról.  2014. évre tervezett programokról, rendezvényekről. 

 

 

 

Kedves Nagylózsiak!  Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

 

Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket mai közmeghallgatás alkalmával.  

 

Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, mert az 5 fő képviselőből 4 fő jelen van. 

 

Mai beszámolómban elsőként rövid visszatekintést teszek az eltelt év munkájára. 

 

Községünk 2013. évi háromnegyedéves (szeptember 30-ig számolt) költségvetési bevétele 

169.767.000 Ft volt. 

 

- Ebből működési bevételek: 24.520.000 Ft értékben, bérleti díjakból, sírhelydíjakból, 

étkezési térítési díjakból, kamatbevételekből  

- Az önkormányzathoz befolyt helyi adók összege 35.420.000 Ft volt, 

 Ebből az iparűzési adó: 33.907.000 Ft, 

      az építményadó pedig: 1.513.000 Ft.   

 

Az iparűzési adóbevételünk több mint felét a Hungarowind Kft. fizette be idén is 

önkormányzatunknak. 

- Átengedett központi adónk a gépjárműadó, melynek idén csak 40%-a illette meg 

önkormányzatunkat a tavalyi 100 %-hoz képest. Ezen a jogcímen ebben az évben 

2.352.000 Ft bevételünk keletkezett.  

 

- a többi bevétel között szerepel pl. a talajterhelési díj: ami 117.000 Ft,  

- a költségvetési támogatás, ami 28.318.000 Ft,  

- továbbá felhalmozási bevételek, melyek a telek-és földértékesítésből, a szélerőmű-park 

területeinek bérbeadásából, továbbá a nyertes pályázatok finanszírozásából származnak 

75.101.000 Ft értékben. A Kultúrra 5.896.000 Ft-ot, az Óvodabővítésre előlegként 

29.954.000 Ft-ot, az Árvíztározó létesítésére 27.798.000 Ft-ot kaptunk. 

- Az átvett pénzeszközök 3.344.000 Ft összeget tettek ki. Ezek: a társadalombiztosítás 

finanszírozása a védőnőre, és a Hungarowind Falunapra adott 350.000 Ft-os támogatása. 

 

 



Az idei kiadások összege szeptember 30-áig: 117.886.000  Ft 

   

A kiadásainkon belül 68 %-ot képviselnek a működési, míg 32 %-ot a beruházási és felújítási 

kiadások.  

Ez az arány jóval magasabb az előző évi szinthez képest. A kultúr felújítása, és az árvíztározó 

kialakítása befejeződött, az óvoda bővítés és az óvodával szembeni játszótér kialakítása még 

az utolsó negyedévben folytatódni fog, de a teljes befejezés 2014. elején várható. Az új 

lakópark geodéziai vizsgálata a IV. negyedévben szintén megtörtént. A Zsigmond utcai 

útépítés kedvező időjárás esetén idén megvalósul. 

A teljesítés 61 %-os arányt mutat. 

 

Működési kiadásaink között számoljuk el: 

- a béreket és az azokat terhelő járulékokat, 

- az önkormányzat, az intézmények, a köztemető, a közvilágítás, az orvosi rendelő és védőnői 

tanácsadó közműdíjainak költségét, 

- a Sopronban működő orvosi ügyelet lakosságarányos kiadásait is. 

 

A társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 1.452.000 Ft-ot biztosított az Önkormányzat. 

Ennek keretében: 

- 4 esetben újszülöttek családjának támogatását, 

- 8 fő felsőoktatási intézményben tanuló hallgató részére BURSA ösztöndíjat,  

- 8 esetben temetési segélyt, 

- 1 fő számára köztemetést  

- 8 esetben átmeneti segélyt, 

- 2 fő számára foglalkoztatást helyettesítő támogatást 

- és 2 fő számára lakásfenntartási támogatás adtunk. 

 

Az általános iskolások tankönyvcsomagjainak 90 %-át vállalta át az önkormányzat, valamint 

a középiskolások részére az idén már 10.000 Ft/fő iskolakezdési támogatást nyújtottunk. Így 

összesen 349.000 forinttal járultunk hozzá a családok tanévkezdési költségeihez. Továbbá 

100.000 Ft támogatást adtunk a Sopronkövesdre járó tanulók tankönyvtámogatásához. 

 

Önkormányzatunk évente rendszeresen támogatja a községben lévő önszerveződő 

egyesületeket, csoportokat. 

A Vöröskereszt helyi szervezetének működését 50.000 Ft-tal, a Bel Canto Vegyeskari 

Egyesületet 200.000 Ft-tal, az ÜGYESEN Egyesületet, a „Szenkira” Közhasznú Egyesületet 

és a Nagylózsi Naplemente Idősek Egyesületét 70-70 ezer forinttal támogattuk, a 

Sportegyesület működéséhez 270.000 Ft-tal, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület működéséhez 

300.000 Ft-tal járult hozzá Nagylózs Község Önkormányzata. 

2011-től törvény által előírt Együttműködési Megállapodás rögzíti a támogatás mértékét és az 

egyesületek által vállalt feladatokat. Az Önkormányzat 2014. február 15-ig felülvizsgálja a 

vállalt és teljesített feladatok arányát és az adott támogatás felhasználásáról szóló elszámolást 

2013 évre vonatkozóan, és ezek függvényében dönt a 2014-es támogatás összegéről. 

 

Hitelfelvételre az idei évben sem került sor, a beadott és folyamatban lévő pályázatokhoz 

kellő önerőt tudtunk biztosítani.  

 

 



Általános iskolánk 2012. december 31-éig a Lövői Általános Iskola tagiskolájaként 

működött. Az iskola 2012-es normatívájához az idei évben még 2.206.000 Ft-ot fizetett ki 

önkormányzatunk.  

2013. január 1-jétől jelentős változás következett be. A legtöbb általános iskola – így a mi 

iskolánk is- állami fenntartásba került. Így önkormányzati alapfeladat kizárólag az óvodai 

nevelés maradt. Jelenleg az iskola használatában lévő önkormányzati tulajdonú ingó és 

ingatlan vagyontárgyak működtetője a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.  

A beiskolázási körzethatárok módosításáról a múlt héten tárgyalt önkormányzatunk, 

mivel csak a körzethatáron belül téríti meg az utaztatás költségét az állam. Kérvényeztük, 

hogy az alsótagozat vonatkozásában továbbra is Lövő legyen a körzetközpont, így 

biztosítva a nagylózsi tagiskola megmaradását, de a felsőtagozat vonatkozásában 

Sopronkövesd legyen a körzethatár, hiszen felsőseink 90%-a ott tanul. Ezáltal szeretnénk 

a szülőket a felmerülő többletköltségektől megóvni. 

 

 

Az idei évben a következő beruházási és felújítási kiadások teljesültek: 

 Árvíztározó létesítése           19.266.000 Ft összegben 

 Kultúr felújítása                 8.318.000 Ft összegben 

 Kultúr vészkijáratához szükséges terület megvásárlása      13.000 Ft-ért (a másik 

tulajdonost már 2012-ben kifizettük 39.000 Ft összegben) 

 Virágfüzér Óvoda bővítése eddig   7.922.000 Ft-ba került 

 Fűkaszát vásároltunk     232.000 Ft-ért 

 2 db Vörösmarty utcai kistelket vásároltunk meg  187.000 Ft-ért 

 Továbbá eszközöket vettünk az óvodába (mosogatógépet, asztalokat, székeket) 

422.000 Ft összegben.     

 

Az új lakóparkkal kapcsolatos beruházások is tovább folytatódnak, jelenleg az árvíztározó 

körüli telkek talajmechanikai vizsgálata és a Zsigmond utca útépítésének előkészítése folyik.  

 

A község lélekszáma jelenleg 1025 fő, lakóházak száma 286.  

A 2013. évi születések száma 7 fő.  

Óvodai létszám 48 fő, iskolánk alsó tagozatába 26 fő jár. 

 

A hulladékszállítást az idei évtől a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Kft. látja el településünkön. A lomtalanítást is az ő segítségükkel 

oldottuk meg. 

 

Az idei évben az önkormányzat által szervezett programok: 

 

 - Február 9-én vidám jelmezes farsangi bált szerveztünk 

-  március 15-ét a nagylózsi kisiskolások műsorával ünnepelhettük meg 

- április 22-én a Föld napja alkalmából Szemétszedési akciót szerveztünk  

- május 10-én Anyák Napi Ünnepség köszöntötte az édesanyákat  

- a hónap végén a pedagógusokat köszöntöttük 

- június 7-én és 8-án lomtalanítást szerveztünk, mely a tavalyi évhez hasonlóan zárt udvaron 

történt. A szelektív gyűjtésnek köszönhetően a lomtalanítást felügyelő egyesület plusz 

összeget nyert működéséhez, az önkormányzat pedig pénzt takarított meg, hiszen kevesebb 

hulladékot kellett elszállíttatni. 

- június 9-én a Hősök Napján megemlékezést tartottunk az emlékműnél  



- június 22-én és 23-án Pipacs Fesztivál és Szent Iván Napi Mulatságok néven falunapot 

tartottunk Nagylózs összes egyesülete, intézménye és sok egyéni felajánlás segítségével. 

Énekkarunk Háry János előadása, mazsorettek és óriás játékok is színesítették az idei 

rendezvényt 

- augusztus 20-án a rossz idő miatt az ünnepi szentmise és megemlékezés a templomban volt  

- szeptember 28-án az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” országos rendezvénysorozat 

keretein belül Kápolnai Estéken, Szalmabáb-verseny eredményhirdetésén, Idősek Napi 

Ünnepélyen és Szent Mihály napi kisfarsangon és tűzgyújtáson vehettünk részt. Ezekhez a 

rendezvényekhez a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázat segítségével 250.000 Ft-ot 

nyert önkormányzatunk. 

 - október 5-én a 20 éves születésnapját ünneplő Bel Canto Vegyeskari Egyesületet 

köszönthettük Jubileumi Koncertjén. Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Nagylózsért díjat adományozott az egyesületnek.  

- november 30-án a niederfüllbachi küldöttség fogadásával és Adventváró Ünnepéllyel 

köszöntöttük a decembert 

 

E rendezvények mellett az egyesületek és intézmények által megvalósított sok-sok 

színvonalas és ötletes program volt Nagylózson, melyeket ezúton is köszönök!  

 

Köszönöm továbbá Hajtó Gézának, hogy mindezekről felvételeket láthatnak csütörtökönként 

a kábelTv helyi csatornáján. Így azok is részesei lehetnek a közösségi eseményeknek, akik 

valamilyen okból nem tudtak jelen lenni. 

 

Kisebb szépítések és javítások is megvalósultak: pl. folyókák lettek lefektetve az Arany János 

utcában az iskola mellé és a Vörösmarty utcai hídhoz, lefestettük a volt szolgálati lakás 

kapuját, ping-pong asztalt vettünk a kultúrterembe és német tanfolyamokat indítottunk.  

 

 

Az önkormányzat által benyújtott pályázatokról: 

 

A Szennyvíztisztító beruházás már majdnem a megvalósítás fázisához ért. A kivitelező 

kiválasztása megtörtént. A budapesti Veolia Kft.nyerte meg a közbeszerzést. Jelenleg a telep 

és a hozzá vezető útszakasz tervezése folyik.  

 

Az Óvoda felújításra és bővítésre közel 120 millió Ft-ot nyert önkormányzatunk.  

Ebből az összegből megvalósul a régi épület szigetelése, nyílászáró- és vezetékelés-cseréje, 

egy új rész építése két csoportszobával, tornateremmel, szertárral és aulával, új eszközöket és 

játékokat is vásárolhatunk a pályázat segítségével. A 3 csoportszobás megújult óvodát 

terveink szerint tavasszal fejezik be. 

 

Az Európai Mezőgazdasági és vidékfejlesztési Alapból falumegújításra- és fejlesztésre 

beadott Leader pályázat segítségével Nagylózs 10.783.795 Ft-ot nyert, melyből a régi 

játszótér megújulása, az óvodával szemben egy kis játszótér és kreszparknak is alkalmas 

sétautak építése és a sportpályához labdafogó hálók és kispadok felállítása valósul meg.  

 

Ugyancsak egy Leader pályázat segítségével 3 millió Ft-ot nyertünk a Kultúrteremhez 

székek, asztalok vásárlására és Idősek Napi operettelőadásra. 

 

Szintén Leader pályázat segítségével energetikai fejlesztés is megvalósul majd Nagylózson: 

a hivatal épületének áram- és melegvízellátását szolgáló 5 millió Ft értékű beruházás 



megvalósulásával, napelemek és napkollektorok tetőre való felhelyezésével. E pályázat 

segítségével a jelenleg aládúcolt tetőszerkezet megerősítése is megtörténik majd. 

 

A sport egyesület segítségével szintén Leader kiírásra pályáztunk, mely segítségével a 

Szentháromság kápolnai kis ligetben egy kilátó épülhetne. E pályázat elbírálása még 

folyamatban van. 

 

Folyamatosan figyeljük azokat a kiírásokat is, melyek segítségével a Ravatalozót tudnánk 

felújítani.  

 

 

Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, akik közös feladataink végzésében 

segítségünkre voltak.  

 

 

Előre is köszönöm Nagylózs minden lakójának, az egyesületeknek, az intézményeknek a 

2014-re tervezett programok megvalósításában való részvételt és ezáltal Nagylózs életének 

segítését, színesítését ! 

 

 Befejezésül a közelgő karácsony alkalmával Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő 

testülete és a hivatal dolgozói nevében községünk valamennyi lakójának békés, boldog 

ünnepeket és egészségben, örömökben, szeretetben, összefogásban gazdag új évet kívánok. 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

 

Nagylózs, 2013. december 4. 

 

Tóthné Szigeti Éva 

             polgármester 

 

 


