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Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 15. 
napján megtartott üléséről 
 
Jelen vannak:  Tóthné Szigeti Éva polgármester 
   Bors István képviselő 
   Kalló János képviselő 
   Molnár Terézia képviselő 
   Pintér József képviselő 
 
   Vezér Beáta jegyző 
 
Meghívottak:   Csigóné Mikó Anita gazdálkodási főelőadó 
   Varga Tamás  
 
Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, mert a megválasztott 5 fő mindegyike jelen van.  
 
A testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyilvános ülés 
 
1. Az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodása 

Előadó:  Tóthné Szigeti Éva polgármester 
2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 

Előadó:  Tóthné Szigeti Éva polgármester 
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről 
Előadó:  Tóthné Szigeti Éva polgármester 

4. A közüzemi víz- és szennyvízszolgáltatás 2011. évi díjainak meghatározása 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

5. Hulladékszállítás 2011. évi díjainak megállapítása 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

6. Közcélú foglalkoztatás átalakítása 
Előadó:  Tóthné Szigeti Éva polgármester 

7. Polgármester munkaidejének megváltoztatása 
Előadó: Vezér Beáta jegyző 

8. Polgármester helyettesítése kistérségi társulás ülésén 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

9. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása 
Előadó:  Tóthné Szigeti Éva polgármester 

10. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
Előadó: Vezér Beáta jegyző 

11. Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 
Előadó: Vezér Beáta jegyző 

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

a) Varga Tamás iskolai festésének kompenzálása 
b) Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása 
c) Nagylózsi 0124/2 hrsz-ú ingatlanon található fák kivágása 
d) Fogorvosi röntgen készülék megvásárlásának támogatása 
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e) Általános Iskola és Óvoda Lövő pedagógiai programjának módosítása, vezetői 
pótlék mértékének emelése 

 
Zárt ülés 
 
13. Átmeneti segélykérelem elbírálása  

Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester 
 

 
 

1. napirendi pont 
 

Az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodása 
(Az előterjesztés csatolva) 

 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.  
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

76/2010. (XII. 15.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2010. év I-III. negyedévi költségvetési 
beszámolóról szóló tájékoztatást – a szöveges 
értékelés, valamint az 1-4. sz. mellékletek 
alapján – az abban foglaltaknak megfelelően 
tudomásul veszi és elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési 
rendelet és az előirányzatokhoz szükséges vagy 
indokoltnak tartott módosításokra legkésőbb 
2011. január 31. napjáig tegyen javaslatot. 
 
Határidő: azonnal és 2011. január 31. 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

 
 

2. napirendi pont 
 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója  
(Az előterjesztés mellékelve) 

 
 
Bors István: Az írásos anyagban nem szerepel a Vöröskereszt támogatása, ők is minden 
évben kapnak 10 e Ft támogatást. A másik észrevételem, hogy az árvíztározó kialakítása 
nem szerepel a koncepcióban. A kialakításra kerülő telkek egy részét tópartiként hirdetjük 
és az árat is ennek megfelelően alakítottuk ki. Valamit kezdeni kell a tározóval. Tegyük be a 
koncepcióba valamilyen formában. Azt javaslom, hogy először a megkezdett beruházásainkat 
fejezzük be, addig ne kezdjünk újat.  
 
Tóthné Szigeti Éva: Az Önkormányzat árvíztározóra beadott pályázata sajnos nem nyert 
támogatást. Önerőből pedig nem tudjuk a közeljövőben megépíteni, hiszen 50 millió Ft-ba 
kerülne ez a beruházás. Ezért én nem javaslom, hogy ezeket a telkeket tópartiként áruljuk. 
A mai napon a katasztrófavédelemmel kapcsolatban tájékoztató volt a polgármesterek 
részére, ahol az árvíztározóval kapcsolatos kérdésemre azt a választ adták, hogy ilyen 
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tározók kialakításra nincsenek és nem is várhatóak a közeljövőben pályázati lehetőségek. 
Azt is elmondták, hogy mivel kicsi a patak vízhozama, nem is biztos, hogy élő lenne ez a tó. 
Úgy tudom az árvíztározó az alapján lett tervezve, hogy ha az M9-es megépül, akkor a 
megnövekedett csapadékvizet el tudja vezetni. Azt mondják, ezt az utat már nem Nagylózs és 
Sopronkövesd közé tervezik, tehát erre a vízhozamra sem számíthatunk.  
        Ugyanakkor kértem a mai megbeszélésen a vízügyes szakembereket, hogy jöjjenek el 
Nagylózsra és adjanak tanácsot a tókialakítás lehetőségeit illetően; és a Petőfi, Zrínyi 
utcákat is járjuk be, mert ezeknek az utcáknak a csapadékvíz-elvezetése nem megfelelő.  
        A polgármesteri hivatal feletti tetőtér beépítését nemcsak azért szeretném, mert a 
delegációk elszállásolása megoldott lenne, hanem olyan turisztikai lehetőséget is látok 
benne, ami a későbbiekben bevételt hozna. Gyenizse Péter nagylózsi lakos és kollégája 
vállalták, hogy felmérik a tetőteret és a három, elkülöníthető térrész kialakításával járó 
költségvetést elkészítik. A felmérés megtörtént, az költségvetést hamarosan küldik. 
 
Kalló János: A lakóparkban tervezett szennyvízelvezetés 17 M Ft-os költségét nagyon 
magasnak tartom.  
 
Vezér Beáta: Ez csak egy előzetes árajánlat a költségvetés tervezéséhez. Mi is bízunk benne, 
hogy ettől olcsóbban is meg lehet a kivitelezést oldani.  
 
Csigóné Mikó Anita: Az árvíztározónak mi legyen a költségvetésben a fedezete? 
 
Pintér József: Javaslom, hívjuk el a vállalkozót, aki vállalta, hogy jelentős földet kitermel a 
területről, és beszéljük át a helyzetet, hogy pályázat nélkül mire tudunk menni. A föld 
kitermelése nagy költség. Ha a vállalkozó a tervek alapján elkezdi, előrébb juthatunk.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

77/2010. (XII. 15.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat 2011. évi 
költségvetési koncepcióban foglalt tervezési 
elveket tudomásul veszi. A végleges költségvetés 
összeállításához javasolja, hogy a civil 
szervezetek között a korábbi évekhez hasonlóan 
a Vöröskereszt helyi szervezete is részesüljön 
támogatásban amennyiben abban az évben 
díjátadó rendezvényt szervez.  
 
Célul tűzi ki, hogy a fejlesztések területén a 
már megkezdett és folyamatban lévő 
beruházások élvezzenek elsőbbséget, ide értve 
az árvíztározó létesítését is.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiek 
szerint összeállított költségvetés tervezetét a 
Képviselő-testület felé 2011. február 15-ig 
terjessze be.  
 
Határidő: 2011. február 15. 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

 
 

3. napirendi pont 
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

(Az előterjesztés mellékelve) 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.  
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

78/2010. (XII. 15.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a lejárt határidejű határozatokról és 
az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
készített beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 
 

 
4. napirendi pont 

 

A közüzemi víz- és szennyvízszolgáltatás 2011. évi díjainak 
meghatározása 

(Az előterjesztés mellékelve) 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.  
 
 
Döntéshozatal:  
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, minősített többséggel az 
előterjesztésnek megfelelően megalkotta az 
ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés- és 
tisztítás díjának meghatározásáról, és az 
áralkalmazási feltételekről szóló 8/2003. (VII. 
18.) rendeletét módosító 8/2010. (XII. 15.) 
önkormányzati rendeletet.  

 
 

5. napirendi pont 
 

Hulladékszállítás 2011. évi díjainak megállapítása 
(Az előterjesztés mellékelve) 

 
 
Tóthné Szigeti Éva: Ajánlatot kértem a Rekultív Kft-től arra az esetre is, ha a szemétdíjba 
beépítenénk a szelektív hulladékgyűjtők díszkerítéssel történő eltakarását. Ez esetben a 
hulladékszállítás díjai az alábbiak szerint alakulnának: 
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 2010. évi árak különbség 2011. évi árak különbség 2011. évi árak a díszkerítéssel 

 nettó áfa összesen  nettó áfa összesen  nettó áfa összesen 

60 literes 184 46 230 9 191 48 239 21 201 50 251 

80 literes 245 61 306 13 255 64 319 29 268 67 335 

110 literes 337 84 421 16 350 88 438 40 369 92 461 

120 literes 367 92 459 19 382 96 478 44 402 101 503 

 
Ha ezt megoldanánk, sokkal rendezettebb környezetet kapnánk azokon a területeken, ahol a 
szelektív hulladékgyűjtő edények találhatóak. Másrészről azt gondolom, ha a cséri 
hulladéklerakó megvalósul, olyan jelentősen emelkednek majd a szolgáltatási díjak, hogy ez 
az általunk csupán egy évre betervezett többletkiadás egy lépcsőfok lesz a jelenlegi és a 
majdani ár között, amit könnyebb lesz a lakosságnak így elfogadni, mint egy nagy és 
hirtelen áremelkedést.  
 
Pintér József: Oldjuk meg magunk, ha nagyon muszáj. A lakosoknak a kis pénz is pénz 
ebben a gazdasági helyzetben. Ne érvényesítsük a díszkerítés költségét a hulladékszállítás 
díjában. Javaslom, az I. verziót fogadjuk el.  
 
Döntéshozatal:  
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, minősített többséggel az 
előterjesztésnek megfelelően megalkotta a 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
6/2002. (VII. 2.) rendeletet módosító 9/2010. 
(XII. 15.) önkormányzati rendeletet.  

 
 

6. napirendi pont 
 

Közcélú foglalkoztatás átalakítása 
(Az előterjesztés mellékelve) 

 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.  
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

79/2010. (XII. 15.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2011. január 1-től az 
önkormányzatnál foglalkoztatott fizikai 
létszámkeretet közterület-gondnoki munkakör 
létesítésével, 1 fővel megemeli.  
 
Határidő: 2011. január 1. 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 
 

 
7. napirendi pont 

 

Polgármester munkaidejének megváltoztatása 
(Az előterjesztés mellékelve) 
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Pintér József: Amikor a munkaidőre vonatkozó döntést meghoztuk, akkor is azt mondtuk, 
hogy a testület visszatér a kérdésre.  
 
Molnár Terézia: Akkor te ott elfogadtad a képviselő-testület döntését. A korábbi 
polgármester munkaideje 4 órás volt.  
 
Tóthné Szigeti Éva: Ott szóhoz sem jutottam. Én főállású polgármesternek jelentkeztem, 
mert a nagy megtiszteltetés mellett tudom, hogy ez egy nagy és nehéz feladat, ami teljes 
embert kíván.  6 órás munkaviszonyt kértem, mivel iskolás gyermekeim mellett ennyit tudok 
most vállalni.  De amennyiben a képviselő-testület ehhez nem járul hozzá, 8 órás 
munkaviszonyban is ellátom a feladatot. Maga az eljárás fájt a legjobban, hogy alig 
választottak meg és esküdtem fel, a Képviselő-testület máris azt mondta ki, hogy nem 
dolgozhatok, csak részidőben a faluért.  
 
Bors István: Javaslom a 6 órát. Családos anyáról van szó. És ez a munka nem 6 órás, akár 
éjjel is csenghet a telefon. De korábban sem csak 4 órás volt ez a munka.  
 
Kalló János: Nem azt mondtuk, hogy nem ér meg annyit a polgármester. Most rá vagyunk 
kényszerítve, hogy elfogadjuk a 6 órás munkaviszonyt.  
 
Tóthné Szigeti Éva: Én ezzel vállaltam a polgármesterséget és mindent megteszek annak 
érdekében, hogy a vállalt feladatomat ellássam.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

80/2010. (XII. 15.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete személyes érintettségére tekintettel 
Tóthné Szigeti Éva polgármestert a 
munkaidejének, tiszteletdíjának valamint 
költégtérítésének tárgyában a döntéshozatalból 
kizárja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pintér József alpolgármester 

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

 
81/2010. (XII. 15.) határozat 

 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 52/2010. (X. 13.), valamint 53/2010. 
(X. 13.) határozatait visszavonja és Tóthné 
Szigeti Éva polgármester munkaidejét 2010. 
október 3-i időponttól heti 30 órában állapítja 
meg. Illetményét a munkaidő arányában 
202.913 Ft összegben határozza meg.  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a munkaidő 
módosításával kapcsolatos adminisztratív 
feladatok elvégzéséről gondoskodjon.  
 
Határidő: 2010. december 20. 
Felelős: Vezér Beáta jegyző 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
82/2010. (XII. 15.) határozat 

 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 53/2010. (X. 13.) határozatát 
visszavonja, és Tóthné Szigeti Éva polgármester 
költségtérítését 2010. október 3. napjától 
illetménye 20 %-ban, azaz 40.583 forintban 
határozza meg.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Vezér Beáta jegyző 

 
 

8. napirendi pont 
 

Polgármester helyettesítése kistérségi társulás ülésén 
(Az előterjesztés mellékelve) 

 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.  

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

83/2010. (XII. 15.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete személyes érintettségére tekintettel 
Pintér József alpolgármestert a 
polgármesternek a kistérségi társulási ülésen 
történő helyettesítésének tárgyában a 
döntéshozatalból kizárja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

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

 
84/2010. (XII. 15.) határozat 

 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú 
Társulás társulási ülésein a polgármester 
akadályoztatása esetére a polgármester 
helyettesítésével Pintér József alpolgármestert 
bízza meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 
 
 

9. napirendi pont 
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A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok 
meghatározása 

(Az előterjesztés mellékelve) 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.  

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

85/2010. (XII. 15.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. tv. 34. § (3) bekezdése alapján 
az önkormányzat kiemelt céljait 2009. évre az 
alábbiakban határozza meg:  
 
1. Különböző pályázati lehetőségek 

feltérképezése, s ezeknek az önkormányzat 
által történő minél szélesebb körű, 
hasznosítása és kihasználása. 

2. A hatósági közigazgatási ügyintézésben 
erősödjön a szolgáltatói jelleg és fokozottan 
érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás 
eszközei és módszerei. 

3. Továbbképzéseken való rendszeres részvétel a 
szakmai ismeretek megszerzése és 
elmélyítése érdekében. 

4. Intézmények működési költségeinek 
folyamatos figyelemmel kísérése, takarékos 
gazdálkodás ellenőrzése 

5. Adómorál javítása, új adózók felkutatása 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, 
hogy a meghatározott 
teljesítménykövetelmények alapján 
gondoskodjon a jegyzővel szembeni egyéni 
teljesítménykövetelmények 2011. március 31-ig 
történő kidolgozásáról, és a jegyző részére írásos 
dokumentum átadásáról. A jegyző 
teljesítményértékelését 2011. november 20-ig 
végezze el s arról a Képviselő-testületet 
legkésőbb 2011. december 20-ig tájékoztassa. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Tóthné szigeti Éva polgármester 

 
 

10. napirendi pont 
 

Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
(Az előterjesztés mellékelve) 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.  

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

86/2010. (XII. 15.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratát, valamint a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

 
 

11. napirendi pont 
 

Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 
(Az előterjesztés mellékelve) 

 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.  

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

 
87/2010. (XII. 15.) határozat 

 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Napköziotthonos Óvoda alapító 
okiratát, valamint a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

 

 
12. napirendi pont 

 
Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek, tájékoztatók 

(Szóbeli előterjesztés) 

 
 

a) Varga Tamás iskolai festésének kompenzálása 
 
Tóthné Szigeti Éva: Az általános iskola 2010 nyarán végzett felújítási munkálataiból az 
ajtók festése eddig részben lett Varga Tamás részére megtérítve. A fennmaradó összeg 
kifizetéséről kérem a Képviselő-testület javaslatát, véleményét, mivel ők tudják, miről van 
szó pontosan, hiszen abban az időben is, mint képviselő-testületi tagok voltak jelen a falu 
életében. 
 
Pintér József: Javaslom a bruttó 28.000 Ft összegű számla kifizetését.  
 
A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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88/2010. (XII. 15.) határozat 

 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Általános Iskola és Óvoda Lövő 
Nagylózsi Tagintézménye felújításának 
költségeit az ajtók festési munkálatainak 
28.000 Ft-os költségével megemeli.  
 
Határidő: azonnal: 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

 
 
 
 

b) Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása 
 
Tóthné Szigeti Éva: A tájékoztató anyagot megkapta a Képviselő-testület. Én 
legfontosabbnak azt tartanám, ha tájékoztatnánk a szülőket és a lakosságot, hogy létezik 
ilyen oltási lehetőség. 
 
Pintér József: Elég nagy költséget jelent a szülőknek a védőoltás, még kedvezményes áron 
is. Mégis jó lenne valamilyen módon támogatni.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
89/2010. (XII. 15.) határozat 

 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a méhnyakrák elleni védőoltás igénylő 
nagylózsi lakóhellyel rendelkező 7. és 8. 
évfolyamos általános iskolai tanulók részére a 
3. védőoltás költségeihez 8.900 Ft 
hozzájárulást biztosít.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva 

 
 

c) Nagylózsi 0124/2 hrsz-ú ingatlanon található fák kivágása 
 
Tóthné Szigeti Éva: Gyenge Álmos és Kertész Tibor által tett ajánlat alapján földmérőkkel 
megtekintettük a 0124/2 út művelési ágba tartozó területet. Az ingatlanon elég nagy 
mennyiségben vannak kivágásra érett fák. Az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján azonban 
a területnek csak a közepe az önkormányzaté, de az ajánlatot adókat így is érdekli a fák 
kitermelése. Erdésszel közösen kellene a fákat felértékeltetni, hogy tisztábban lássuk, 
milyen bevételre számíthatunk. Én Kóbor Géza erdészt szeretném erre megkérni, mert ő 
nagylózsi lakos és azt gondolom, hogy ezért az Önkormányzat bízhat benne. Elkészült egy 
megállapodás-tervezet minta is, amelyet minden képviselő megkapott.  
 
 

d) Fogorvosi röntgen készülék megvásárlásának támogatása 
 
Tóthné Szigeti Éva: Dr. Szemerédy László fogorvos azzal a kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy a Nagycenken található fogorvosi rendelő fejlesztésében támogatást 
kérjen. Levelében azt írta, hogy a közelmúltban vásárolt egy digitális röntgen készüléket, 
amivel jelentősen javult a betegellátás színvonala.  
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Pintér József: Jó dolog, hogy a doktor úr fejleszteni tudta a rendelőt, de azt gondolom, az 
önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetében a fejlesztéshez nem tudunk támogatást adni.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
90/2010. (XII. 15.) határozat 

 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat anyagi helyzetére 
tekintettel nem tudja a nagycenki fogorvosi 
rendelő fejlesztését anyagilag támogatni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

 
 

e) Általános Iskola és Óvoda Lövő pedagógiai programjának módosítása, 
vezetői pótlék mértékének emelése 

 
Vezér Beáta: Az Általános Iskola és Óvoda vezetője megkereste az önkormányzatot, hogy 
fogadja el az intézmény pedagógiai programjának módosítását. A módosítás szerint az 
általános iskola 1-4 tagozatán a szöveges értékelést az első évfolyamon félévkor és év végén, 
a második évfolyamon félévkor alkalmazzák. A nagylózsi tagintézményben az első 
évfolyamtól a negyedik évfolyam végéig alkalmazzák a szöveges értékelést.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
91/2010. (XII. 15.) határozat 

 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Általános Iskola és Óvoda Lövő 
pedagógiai programjának az iskolai 
teljesítmény értékelésére vonatkozó, 
előterjesztés szerinti módosítását elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

 
Vezér Beáta: Másik megkeresésében az iskola igazgatója kezdeményezte a tagintézmény-
vezetői pótlék 200%-ról 300 %-ra történő emelését. Ez összegszerűen 40.000 helyett 60.000 
Ft pótlékot jelentene a tagintézmény vezetőjének, melynek fedezetét az önkormányzatnak 
kell biztosítani. Amennyiben a testület a tagintézmény-vezetőnek megszavazza a pótlék 
emelését, az kihatással lehet az óvodavezető intézményvezető pótlékának mértékére is.  
 
Tóthné Szigeti Éva: Emeljünk. Mivel az előző pontok tárgyalásánál is kiderült, hogy a mi 
Önkormányzatunk anyagi helyzete nem olyan kedvező, az emelés mértéke legyen egy kicsit 
kisebb, pl. 10.000 Ft.  
 
Kalló János: Én nem javaslom az emelést.  
 
Bors István: Máshol az óvoda és az iskola vonatkozásában inkább összevonásokban 
gondolkoznak, nem emelésekben. Én sem javaslom az iskolában a pótlékemelést, annál is 
inkább, mert lehetett gondokról hallani.  
 
Pintér József: Most én sem javaslom az emelést. A tagiskola vezetőjének változtatni kellene 
a hozzáállásán, és akkor ennek függvényében a későbbiekben visszatérhetnénk a pótlék 
emelésére.  
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A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
91/2010. (XII. 15.) határozat 

 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem támogatja az Általános Iskola és 
Óvoda Lövő Nagylózsi Tagintézmény vezetőjének 
a vezetői pótlék 200%-ról 300%-ra történő 
emelését.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

 
Bors István: A Malom út nagyon havas, síkos, jó lenne azt is letakarítani. A külterületi 
útjaink sok törmeléket elbírnának, mert elég rossz állapotban vannak.  
 
Tóthné Szigeti Éva: Havazást követően a Sopronkövesd felé vezető út Polgármesteri Hivatal 
előtti szakasza, ami emelkedő, szinte járhatatlanná válik. A közútkezelő ígéretet tett arra, 
hogy homokkal kevert zúzalékot hoz, amit alkalomadtán szétteríthetnek az autósok, hogy az 
emelkedőn fel tudjanak menni. Az önkormányzat területéről jogosulatlanul kivágott fák 
sorsa rendeződött, valamennyi érintett megfizette az okozott kárt az önkormányzatnak.  
 
 

13. napirendi pont 
 

Átmeneti segélykérelem elbírálása 
 
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen meghozott 
93/2010. (XII. 15.) határozatával egy fő részére 14.000 Ft összegű átmeneti segélyt állapított 
meg.  
 
Pintér József: Szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak az ez évi 
munkáját és javaslom, hogy részükre év végével bruttó 20.000 Ft-nak megfelelő 
keretösszegben jutalmat állapítsunk meg.  
  
Tóthné Szigeti Éva: Az Önkormányzat minden dolgozójának? 
 
Pintér József: Nem, csak a hivatalban dolgozóknak és a parkgondozónak. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

94/2010. (XII. 15.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2010. évi munkájuk elismeréseként a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói és a 
közterületgondnok részére bruttó 100.000 Ft 
összegű jutalomkeretet hagy jóvá.  
 
Felkéri az önkormányzat polgármesterét és 
jegyzőjét, hogy a jutalom kifizetéséről 
intézkedjen.  
 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 
          Vezér Beáta jegyző 
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Tóthné Szigeti Éva: Amennyiben más hozzászólás nincs, úgy a testületi ülést bezárom.  
 
A jegyzőkönyv lezárva.  
 
 

Kmf.  
 
 
 
 
 
 

 Tóthné Szigeti Éva Vezér Beáta 
 polgármester jegyző  
 

 

 

 


