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Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 13. napján 
megtartott alakuló üléséről 
 
Jelen vannak:  Tóthné Szigeti Éva polgármester 
   Bors István képviselő 
   Kalló János képviselő 
   Molnár Terézia képviselő 
   Pintér József képviselő 
 
   Vezér Beáta jegyző 
 
Meghívottak:   Völfer Istvánné Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
   kb. 35 fő érdeklődő 
 
Bors István korelnök: Köszöntöm a megjelenteket, polgármester asszonyt, képviselő-
testületet. Kérek mindenkit, hogy felállva énekeljük el közösen a Himnuszt.  
 
Megállapítom az ülés határozatképességét, mert a megválasztott 4 képviselőből mindenki 
jelen van. Felkérem Völfer Istvánnét, a Helyi választási Bizottság Elnökét, hogy adjon rövid 
tájékoztatást a megtartott választásról.  
 
Völfer Istvánné: Tisztelt Polgármester Asszony, Képviselő-testület, Tisztelt 
Választópolgárok! 2010. október 3-án került sor a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választására. A jelöltajánlás időszakában a helyi választási 
bizottság 2 polgármester és 5 helyi önkormányzati képviselő-jelöltet vett nyilvántartásba.  
 
A szavazás napján 812 fő választásra jogosult személy szerepelt a választói névjegyzékben. 
Ebből 428 fő jelen meg, ami 52, 7 %-os részvételi arányt jelent. A részvétel meghaladta az 
országos átlagot (46,64%), valamint a megyei átlagot (46,18%) is. A szavazás rendben 
lezajlott, rendkívüli esemény nem történt, a bizottság felé semmilyen olyan információ nem 
jutott el, ami arra utalt volna, hogy  a szavazás rendjét megzavarnák.  
 
A megyei közgyűlés választása során az országos tendencia érződött, a FIDESZ KDNP 273, 
MSZP 95, JOBBIK 42 szavazatot kapott.  
 
Polgármester választáson Marton Ferenc 198, Tóthné Szigeti Éva 226 szavazatot kapott, így 
a polgármester Tóthné Szigeti Éva lett.  
 
Helyi önkormányzati képviselő-jelöltek szavazatai: 
Bors István: 298 
Hegyi István 244 
Kalló János: 265 
Molnár Terézia: 307 
Pintér József: 311. 
 
Ezek alapján a képviselő-testület tagjai a 4 legtöbb szavazatot kapott jelölt, Bors István, 
Kalló János, Molnár Terézia és Pintér József lett.  
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Ahhoz, hogy a megválasztott tisztségviselők hivatalosan is megkezdhessék a település 
érdekében végzendő munkájukat, kérem, hogy elsőként a Képviselő-testület, majd Tóthné 
Szigeti Éva polgármester asszony tegye le az esküt.  
 
A Helyi Választási Bizottság elnökének előmondásával elsőként a Képviselő-testület, majd a 
polgármester is letette az esküt. Az eskütételről külön okmány készült, mely jelen jegyzőkönyv 
melléklete.  
 
Végezetül szeretném átadni a polgármester és a képviselők részére a megbízóleveleket és 
további munkájukhoz sok sikert, kitartást, jó egészséget kívánok. Kérem, hogy munkájuk 
során az esküben foglaltak szerint Nagylózs érdekeit tartsák szem előtt. 
 
 
A testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyilvános ülés 
 
1. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

Előadó:  Vezér Beáta jegyző 
 

2. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
Előadó:  Vezér Beáta jegyző 
 

3. Polgármester programjának ismertetése 
Előadó:  Tóthné Szigeti Éva polgármester 

 
Zárt ülés 
 
4. Ügyrendi bizottság megválasztása  

Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester 
 

5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele  
Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

 
Nyilvános ülés 
 
6. Megbízás SZMSZ, felülvizsgálatára, gazdasági program kidolgozására 

Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester 
 

7. Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek, tájékoztatók 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

 
 
 

1. napirendi pont 
 

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
(Az előterjesztés csatolva) 

 
 
Vezér Beáta: Az SZMSZ-t két ok miatt kell módosítani. Jelenleg az SZMSZ a társadalmi 
megbízatású polgármester intézményét ismeri. Tekintettel arra, hogy Tóthné Szigeti Évát 
főállású polgármester-jelöltként választották meg, így főállásúként látja el a polgármesteri 
feladatokat. Ezt a változást át kell vezetni az SZMSZ-en. Szintén a főállású polgármesteri 
jogviszony miatt kell a második módosítást is elfogadnia a testületnek, és az Ügyrendi 
Bizottság feladatát ki kell egészíteni azzal, hogy javaslatot tesznek a polgármester 
illetményének az emelésére.  
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Döntéshozatal: 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 
szavazati aránnyal, minősített többséggel az 
előterjesztésnek megfelelően megalkotta a 
szervezeti és működési szabályzatról szóló 
5/2007. (III. 20.) rendeletet módosító 6/2010. (X. 
13.) rendeletet. 

 
 

2. napirendi pont 
 

Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
(Az előterjesztés mellékelve) 

 
 
Vezér Beáta: A megyei közigazgatási hivatallal is egyeztettem abban a kérdésben, hogy a 
testületnek, mint munkáltatónak jóvá kell hagynia a polgármester munkaidejét. Tóthné 
Szigeti Éva napi 6 órás munkarendben kíván dolgozni, így ebben a kérdésben is állást kell 
foglalni a testületnek. 
 
Molnár Terézia: Marton Ferenc előző polgármester is napi 4 órában látta el a feladatát, és a 
mostani polgármesternek is a 4 órát javaslom. 
 
Pintér József: Én is azt javaslom, próbáljuk meg napi 4 órával, és a későbbiekben 
visszatérhetünk a módosításra.  
 
Vezér Beáta: Ez heti 20 órás munkaidőt eredményez. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Jó. 
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

50/2010. (X. 13.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testületet személyes érintettségére tekintettel 
Tóthné Szigeti Éva polgármestert az illetménye 
és a költségtérítése ügyében a döntéshozatalból 
kizárja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bors István korelnök 
 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

51/2010. (X. 13.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Tóthné Szigeti Éva polgármester 
munkaidejét heti 20 óra időtartamban állapítja 
meg.  
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Bors István korelnök 
 

Vezér Beáta: Ennek megfelelően az előterjesztéshez képest módosul a megállapítható 
jövedelem is. A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével 135.275 Ft és 173.925 Ft között 
lehet megállapítani az illetményt. 
 
Pintér József: Javaslom, kezdjük az alappal, és ahogy folyik a munka, úgy visszatérhetünk 
az emelésre. 
 
Kalló János: Egyetértek a javaslattal. 
 
Molnár Terézia: Én is egyetértek a javaslattal. 
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

52/2010. (X. 13.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Tóthné Szigeti Éva főállású 
polgármester heti 20 órás munkarend alapul 
vételével számított havi illetményét 2010. 
október 3-tól 135.275 Ft összegben állapítja 
meg. 
 
Megbízza a jegyzőt, hogy az illetmény 
megállapításával és kifizetéssel kapcsolatos 
adminisztratív feladatokat lássa el. 

 
Határidő: 2010. október 20. 
Felelős: Vezér Beáta jegyző 

 
 
Vezér Beáta: A polgármester költségátalányának kérdésében is állást kell foglalnia a 
testületnek, amit a megállapított illetmény 20-30%-a közötti sávban, összegszerűen kell 
megállapítani. 
 
Molnár Terézia: 20%-ot javaslok.  
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

53/2010. (X. 13.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Tóthné Szigeti Éva polgármester 
részére 2010. október 3-tól illetménye 20 %-
ának megfelelő, 27.055 Ft összegű 
költségátalányt állapít meg.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Vezér Beáta jegyző 
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3. napirendi pont 
 

Polgármester programjának ismertetése 
(Az előterjesztés mellékelve) 

 
 
Bors István: Felkérem Tóthné Szigeti Éva polgármestert, hogy ismertesse polgármesteri 
elképzeléseit, egyúttal átadom részére az ülés további vezetését. 
 
Tóthné Szigeti Éva a melléklet szerint ismertette elképzeléseit.  

 
 

4. napirendi pont 
 

Ügyrendi Bizottság megválasztása 
 
 
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta, melyről külön 
jegyzőkönyv készült. A zárt ülésen a képviselő-testület 54/2010. (X. 13.) határozatával 
döntött arról, hogy az érintett képviselőket személyes érintettségükre tekintettel nem zárja ki a 
döntéshozatalból, 55/2010. (X. 13.) határozatával létrehozta az Ügyrendi Bizottságot, 
melynek elnöke Bors István, tagjai Kalló János és Molnár Terézia képviselők lettek.  
 
 

5. napirendi pont 
 

Alpolgármester megválasztása 
 
 
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta, melyről külön 
jegyzőkönyv készült. A zárt ülésen a képviselő-testület 56/2010. (X. 13.) határozatával 
döntött az alpolgármester-jelölt döntéshozatalból történő kizárásáról, 57/2010. (X. 13.) 
határozatával Pintér József képviselőt titkos szavazással alpolgármesternek megválasztotta.  
 
Pintér József alpolgármester a polgármester előmondásával ebben a minőségében esküt tett a 
képviselő-testület előtt. Az eskütételről külön okmány készült, mely jelen jegyzőkönyv 
melléklete. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Tájékoztatom a Képviselő-testületet és a jelenlévőket, hogy Az 
alpolgármester írásban lemondott a tiszteletdíjról, így részére nem kell megállapítani. 
 
 

6. napirendi pont 
 

Megbízás SZMSZ, felülvizsgálatára, gazdasági program kidolgozására 
(Az előterjesztés mellékelve) 

 
 

Tóthné Szigeti Éva: Jogszabályi kötelezettség, hogy fél éven belül meg kell alkotnia a 
képviselő-testületnek az erre a választási ciklusra érvényes gazdasági programját, valamint a 
szervezeti és működési szabályzatot is ez alatt az idő alatt kell felülvizsgálni. Kérem a 
Képviselő-testületet, hogy ennek a két feladatnak az elvégzésére adjon felhatalmazást. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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58/2010. (X. 13.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testület a szervezeti és működési szabályzat 
felülvizsgálatára, ill. megalkotására megbízást 
ad.  
 
Határidő: 2011. április 13.  
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

59/2010. (X. 13.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testület a gazdasági program kidolgozására 
megbízást ad.  
 
Határidő: 2011. április 13.  
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

 
 

7. napirendi pont 
 

Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek, tájékoztatók 
(szóbeli előterjesztés) 

 
a) Elismerő díjakat szabályozó rendelet módosítása 

 
Tóthné Szigeti Éva: Mint azt a polgármesteri programom ismertetése során említettem, az 
elismerő díjakat szabályozó rendelet konkrétan felsorolja azokat a civil szervezeteket, akik 
véleményezik az elismerő díjak megítélését. A felsorolás mára aktualitását veszítette, így 
javaslom a képviselő-testület felé, hogy akként módosítsuk a rendeletet, hogy a településen 
mindenkor bejegyzett társadalmi szervezetek nyilváníthatnak véleményt. Amennyiben a 
testület most elfogadja ezt a módosítást, Marton Ferenc elismerése tárgyában az egyeztetést 
minél előbb megkezdhetjük, és a testület soron következő ülésén már dönthet az elismerő díj 
adományozásáról. 
 
Döntéshozatal: 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 
szavazati aránnyal, minősített többséggel a 
jegyzőkönyv mellékletének megfelelően 
megalkotta a díszpolgári cím, valamint a 
Nagylózsért cím alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló 6/1998. (VI. 
9.) rendeletet módosító 7/2010. (X. 13.) 
rendeletet. 

 
 

b) Fűnyíró szerződés megszűntetése 
 
Tóthné Szigeti Éva: 2008-ban megszűnt az önkormányzatnál a közterületi munkakör. 
Akkor az önkormányzat sopronkövesdi vállalkozóval kötött szerződés alapján biztosította az 
önkormányzati tulajdonú területek gyommentesítését, valamint a temetői fagyal nyírását. A 
szerződés 2.000 e Ft + Áfa összegről szólt. Azóta lehetősége van az önkormányzatnak 
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közcélú munkást alkalmazni, aki elmondása szerint, amennyiben lenne egy megfelelő gépe, 
el tudná látni a feladatot. Mivel a szerződési időszak végéhez közeledünk, javaslom, minél 
előbb bontsuk fel a szerződést. A szerződés szerint november hónapban lenne esedékes az 
utolsó kifizetés (600 e Ft), ha most felbontanánk, már nem kellene az utolsó részletet 
kifizetni. Ezt az összeget az új fűnyíró vásárlására fordíthatnánk. Kérek mindenkit, segítsen 
a megfelelő eszköz kiválasztásában.  
 
Pintér József: Én is beszéltem a közcélú munkással, aki elmondta, ha olyan gépet 
vásárolnánk, akkor a hótolást is el tudná látni. Javaslom a szerződés felmondását.  
 
Molnár Terézia: Az őszi fűnyírások most jönnek. Addig ki nyírja? 
 
Pintér József: A mostani géppel is el tudja kezdeni nyírni a füvet. Több helyen is meg kell 
nézni, hol, mennyiért lehet egy új gépet beszerezni, és a legkedvezőbbet kell megvenni.  
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

60/2010. (X. 13.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért a Gráczol András 
vállalkozóval kötött, az önkormányzat 
tulajdonában lévő területek gyommentesítésére, 
valamint a temetői fagyal nyírására kötött 
szerződés felmondásával.  
 
A szerződés felmondásából megtakarított 
összeget a Képviselő-testület új fűnyíró 
vásárlására kívánja fordítani, amellyel az 
elkövetkezőkben közcélú munkás 
foglalkoztatásával saját maga gondoskodik a 
területei gyommentesítéséről. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

 
 

c) Tárolóhelyiség kialakítása 
 
Tóthné Szigeti Éva: Szükség van egy olyan tároló helyiség kialakítására, ahová a 
rendezvény sátor ponyváját, a kistraktort és az esetlegesen beszerzésre kerülő fűnyírót is el 
tudnánk helyezni. Ezt eddig Marton Ferenc tárolta. Javaslom, a régi húsbolthoz egy kaput 
tetessünk be, ide el tudnánk helyezni ezeket az eszközöket.  
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

61/2010. (X. 13.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért a régi húsbolt helyiségének 
tárolóhelyiséggé történő átalakításával.  
 
Az átalakítás költségének fedezetét a 
költségvetés általános tartaléka terhére 
biztosítja.  
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Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

 
 

d) Hangosító berendezés beszerzése 
 
Tóthné Szigeti Éva: Az önkormányzati rendezvények hangosítását biztosító berendezés 
most elég rosszul működik, ami sok esetben zavaró. Javaslom, kérjünk ajánlatot, és ha 
kedvező, vásároljunk egy hangosító berendezést.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

62/2010. (X. 13.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza a polgármestert, hogy 
hangosító berendezések tárgyában 
tájékozódjon, árajánlatot kérjen és erről a 
Képviselő-testületet tájékoztassa. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 
 
 

e) 20kV-os vezeték kiváltása 
 
Tóthné Szigeti Éva: Az újonnan kialakítandó lakótelkek áramellátása érdekében az E.ON 
2008. év folyamán előzetes ajánlatot adott, amiben előírta az önkormányzat számáram hogy 
3.139.200 Ft összegű csatlakozási díjat fizessünk meg, valamint felhívta a figyelmünket, 
hogy a területen áthaladó 20 kV-os vezeték kiváltásának költsége is bennünket terhel. 
Ennek költségét az E.ON 2008-ban 1.500.e Ft + ÁFA összegben becsülte meg. Az ajánlatban 
szerepel az is, hogy a kialakításra tervezett telkek után – amennyiben az új tulajdonosok 
rákötnek a hálózatra – közel 125.000 Ft-ot visszatérít az önkormányzatnak. A csatlakozási 
díjat már 2008-ban megfizettük az E.ON részére. A vezetékjogi szolgalom létesítése most 
fejeződött be, így az E.ON most tudja megkezdeni az áramhálózat kiépítését. Ennek azonban 
feltétele a 20 kV-os vezeték kiváltása, ami – mint azt már korábban említettem – az 
önkormányzat kötelezettsége. A munkát kivitelezni csak az E.ON-nal kapcsolatban álló 
vállalkozó jogosult. A kivitelezéshez szükséges eszközök szintén csak az E.ON-tól 
vásárolható meg. Ha azt szeretnénk, hogy az elektromos hálózat kiépítése még az idei évben 
megtörténjen, akkor most kell intézkedni a 20 kV-os hálózat kiváltásáról- Árajánlatot 
kértünk attól a cégtől, aki az E.ON megrendelésére elvégzi a hálózat kiépítését, és a vezeték 
kiváltására 4.725 e Ft + Áfa összegű ajánlatot adott. Az áfát ebben az esetben vissza tudjuk 
igényelni, így a nettó költséggel kell számolni. Amennyiben figyelembe vesszük azt, hogy az 
E.ON előzetes ajánlat alapján 2.000 e Ft-tal számoltuk ezt a költséget, valamint azt, hogy az 
E.ON 2.600 e Ft-ot a rácsatlakozások után visszatérít az önkormányzatnak, akkor fedezhető 
ez a költség. Ezen kívül – ha majd aktuális lesz – a közvilágítási lámpatestek felszereléséről 
kell az önkormányzatnak gondoskodnia. Azt világosan látni kell, hogy az E.ON-nal szemben 
az önkormányzatunknak nagy mozgástere nincs. Ha azt szeretnénk, hogy az új lakóparkban 
az áramellátás biztosított legyen, fel kell vállalni ezt a költséget. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

63/2010. (X. 13.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a KAPS-VILL Kft (9081 
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Győrújbarát, Pándzsa u. 1.) ajánlatát és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Nagylózs 28 építési telek villamos energia 
ellátása – 20 kV-os és 0,4 kV-os vezeték 
légvezeték átépítése tárgyában a vállalkozói 
szerződést az önkormányzat nevében aláírja.  
 
Határidő: 2010. október 15. 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

 
Tóthné Szigeti Éva: Amennyiben más hozzászólás nincs, úgy a testületi ülést bezárom.  
 
A jegyzőkönyv lezárva.  
 
 

Kmf.  
 
 
 
 

 Tóthné Szigeti Éva Vezér Beáta 
 polgármester jegyző  
 

 


