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Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 25. napján 
megtartott rendkívüli testületi üléséről 
 
Jelen vannak:  Tóthné Szigeti Éva polgármester 
   Pintér József alpolgármester 
   Hegyi István - képviselő 
   Bors István -  képviselő 
   Kalló János -  képviselő 
    
              Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 
 
 
Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és a Jegyző Asszonyt. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a megválasztott 5 fő képviselőből 5 
fő jelen van.  
A meghívó kiküldést követően érkezett hivatalunkba egy átmeneti segély iránti kérelem, 
melyet zárt ülés keretében tárgyalni fogunk. 
A 2. naprendi pontban rendelet hatályon kívül helyezéséről illetve rendelet módosításáról fog 
szóbeli előterjesztést tenni a Jegyző Asszony. 
 
Tóthné Szigeti Éva polgármester megállapította, hogy Nagylózs Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadta. 
 
 
Nyílt ülés 
 

1. Az árvíztározó önerőből történő megépítésével kapcsolatos testületi döntés  
felülvizsgálata. 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 

 
2. Döntést végrehajtást igénylő ügyek, tájékoztató 

Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
              Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 
 
 

Zárt ülés 
 

3. Átmeneti segélykérelmek elbírálása 
     Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester 
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1. napirendi pont 
Az árvíztározó önerőből történő megépítésével kapcsolatos  

testületi döntés felülvizsgálata 
(Írásos előterjesztés csatolva) 

 
Tóthné Szigeti Éva polgármester Asszony ismerteti a képviselő-testülettel az Új Széchenyi 
Terv keretében kiadott pályázati felhívást. A képviselők átnézik a Helyi és térségi jelentőségű 
vízvédelmi rendszerekre vonatkozó kiírást. 
 
Tóthné Szigeti Éva: A keretösszeg 2 milliárd forint. A támogatott pályázatok száma 
várhatóan 10 db.  
A pályázati lehetőség ismeretében úgy gondolom, hogy vonja vissza a testület a korábbi 
ülésen hozott határozatát az árvíztározó önerőből történő megvalósításáról. A pályázatot, a 
már kész tervek alapján a benyújtási határidő megnyílását követően azonnal be kell nyújtani. 
A terveket készítő Pausits Gábor vállalta, hogy a pályázatot elkészíti és beadja. 
 
Szeretném továbbá tájékoztatni arról is a T. Képviselőket, hogy tárgyaltunk a közbeszerzési 
tanácsadóval aki elmondta, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárást megindítjuk – az 
árvíztározó megépítésével kapcsolatban - , a munkaterület átadása legkorábban 2011. év 
augusztus hónapban történhet meg. 
 
Hegyi István: Ha elhúzódik az eljárás, akkor egyre kevesebb az esély arra, hogy 
megvalósuljon ez a beruházás. Ha nem lehet korábban átadni a területet, akkor az idei évben 
nem fejeződik be az építés, akkor pedig el sem szabad kezdeni. Egyre távolabb kerülünk a 
megvalósítástól. 
Kalló János: Ha az anyagi oldalt nézzük, az mindenképpen a pályázat mellett szól. 
Pintér József: Nagyon szkeptikus vagyok a dologgal kapcsolatban. Ha az idei évben nem 
építjük meg, akkor már nem fog megvalósulni. Nem tudok bízni a pályázat sikerében, hogy 
erre lesz pénz. 
Tóthné Szigeti Éva: Az elhangzottak ismeretében javaslom, hogy a képviselő-testület vonja 
vissza 35/2011.(V.10.) Kt. határozatát, és hozza meg döntését arról, hogy NyDOP-4.1.1.B-11. 
jelölésű, Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése tárgyú kiírásra 
benyújtja pályázatát.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  

41/2011. (V. 25.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 35/2011.(V.10.) Kt. határozatát hatályon 
kívül helyezi. 
 
Úgy dönt továbbá, hogy a már meglévő Árvíztározó 
megépítésére vonatkozó tervek felhasználásával, 
benyújtja pályázatát a NyDOP-4.1.1.B-11. jelölésű, 
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
fejlesztése tárgyban. 
A pályázat önrészét költségvetéséből biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
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Tóthné Szigeti Éva: Annak ismeretében, hogy az árvíztározó az idei évben nem valósul meg, 
javaslom, hogy kezdje meg az önkormányzat a nyertes Településközpont pályázat 
megvalósítását. Első lépésként árajánlatot kérnék 3 fő közbeszerzési tanácsadótól, a 
beérkezett árajánlatok alapján a testület fogja kiválasztani azt, aki az eljárást lefolytatja. 

 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  

42/2011. (V. 25.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2011. évben a 
Településközpont felújítását a nyertes pályázat 
alapján megvalósítja. 
 
A 2011. évi költségvetéséből, a Településközpont 
megújításához az önerőt biztosítja. 
 
Megbízza Tóthné Szigeti Éva Polgármester 
Asszonyt, valamint Olaszyné Fülöp Anita Jegyző 
Asszonyt, hogy a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához a közbeszerzési tanácsadóktól 
kérjen árajánlatot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
             Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 

 
2. napirendi pont 

Döntést végrehajtást igénylő ügyek, tájékoztató 
 
 

a.) Nagylózs község Önkormányzatának a lakások bérletéről szóló, 8/2002. (X.08.) 
rendeletének hatályon kívül helyezése. 

 
Olaszyné Fülöp Anita: A helyi rendeletek átolvasása során találkoztam, hogy az 
önkormányzatnak van ilyen tárgyú rendelete. A Polgármester Asszony tájékoztatott arról, 
hogy 2002. évben az önkormányzat pályázatot nyújtott be sorházak építésére, melyben 
önkormányzati lakások kialakítására került volna sor.  
 
E pályázat benyújtásához volt szükség a rendelet megalkotására. Tekintettel arra, hogy az 
önkormányzatnak 1 db lakása van, nem szükséges e tárgyban rendeletet alkotni, ezért 
javaslom a hatályon kívül helyezését. 
 

 
Tóthné Szigeti Éva: Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, 
javaslom a rendelet hatályon kívül helyezését. 
 
 



5 4 

Döntéshozatal: 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete minősített többséggel, egyhangú szavazati 
aránnyal az előterjesztésben foglaltak szerint 
megalkotta az önkormányzat A lakások bérletéről 
szóló 8/2002.(X.08.) rendeletének hatályon kívül 
helyezéséről szóló 7/2011.(V.26.) rendeletét. 
 

 
b.) Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének A szociális igazgatás és 

szociális ellátás helyi szabályairól szóló 3/2007.(II.15.) rendeletének módosítása. 
(a módosító rendelet tervezet kiosztásra kerül) 

 
 
Olaszyné Fülöp Anita: A képviselő-testület tárgyban megjelölt határozatának 14.§-ban 
rendelkezett az általános iskolások tankönyvtámogatásáról, valamint a középiskolás tanulók 
anyagi támogatásáról. 
A megjelölt jogszabályi szakasz és a változó jogszabályi környezet ismeretében javaslom a 
rendelet-tervezetben foglaltak szerint a rendelet e tárgyban történő módosítását. 

 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javaslom a rendelet 
hatályon kívül helyezését. 
 
Döntéshozatal: 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete minősített többséggel, egyhangú szavazati 
aránnyal az előterjesztésben foglaltak szerint 
megalkotta az önkormányzat testületének A 
szociális igazgatás és szociális ellátás helyi 
szabályairól szóló 3/2007.(II.15.) rendeletének 
módosításáról szóló 8/2011.(V.25.) rendeletét. 
 

 
c.) Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi térítési díjak 

megállapításáról szóló 8/2009. (V.19.) rendeletének felülvizsgálata. 
 

Olaszyné Fülöp Anita: A képviselő-testületnek minden évben felül kell vizsgálni fenti számú 
rendeletét és az étkezési adagok térítési díjának változása kapcsán módosítani kell. 
A Nagylózs Időskorúak Otthonának igazgatója 2011. május 24. napján megküldte értesítő 
levelet a 2011. évi térítési díjak összegéről. A térítési díjak összege a 2010. évhez viszonyítva 
nem változott, ezért a rendelet módosítására nem kerül sor. 
Kérem azonban, a képviselő-testületet, hogy a rendelet felülvizsgálatának tényéről, a 
változatlan térítési díjról hozza meg határozatát. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
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43/2011. (V. 25.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-      
testülete az intézményi térítési díjak 
megállapításáról szóló 8/2009. (V. 19.) 
rendeletét felülvizsgálta, Időskorúak 
Otthonának igazgatója által küldött értesítés 
alapján megállapítja, hogy 2010. évhez 
viszonyítva a térítési díjak 2011. évben nem 
változtak, ezért rendeletét e tárgyban nem 
módosítja. 

 
 

d.) Tájékoztatók 
 
Tóthné Szigeti Éva: Szeretném tájékoztatni a T. Képviselő-testületet, hogy a lomtalanítás 
településünkön megtörtént. A sportegyesület tagjai közreműködtek a munkákban, a lakosság 
kérésére szállították, lerakták a hozott „hulladékot” és gondoskodtak a konténerek 
megrakásáról, szelektálásról. Ennek eredményeként 30 mázsa fémet adtak le, melyért kb. 
175 000 Ft-ot kapott a Sport Klub. Ez, remélem fedezi majd az új sportöltöző építésénél 
felmerülő többletköltségeket. Azon túl, hogy rendezetten zajlott a lomtalanítás, az 
önkormányzat számára előnyt jelentett a sportolók segítségnyújtása abban is, hogy egy 
konténerrel kevesebbet kellett rendelni és fizetni. 10. 000 Ft –ot kaptunk a papírhulladékért, 
mely összeget a gyermekekre költünk majd.   
 
 
 
 

3. napirendi pont 
Átmeneti segélykérelmek elbírálása 

(Szóbeli előterjesztés) 
 
 
 
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen 44/2011. 
(V. 25.) határozatával egy kérelmező részére 40.000 Ft összegű átmeneti segélyt (különös 
méltánylást igénylő élethelyzet miatt) állapított meg. 
 
 
Miután több napirendi pont nem volt, Tóthné Szigeti Éva polgármester az ülést 19 óra 20  
perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf.  
 
 

 Tóthné Szigeti Éva                     Olaszyné Fülöp Anita 
 polgármester                       jegyző  
 


