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Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján 18 órakor 
megtartott rendkívüli testületi üléséről 
 
Jelen vannak:  Tóthné Szigeti Éva polgármester 
   Pintér József alpolgármester  
   Bors István 
   Hegyi István -  képviselő 
    
                Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 
 
Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, a Jegyző Asszonyt, s Csigóné Mikó Anita pénzügyi 
előadót, aki az első napirendi pont során felmerült kérdésekre fog válaszolni. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő jelen van.  
 
A zárt ülés napirendi pontjai közé javaslom felvételre a nagylózsi 302/3 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 
beérkező kérelem – beépítési kötelezettség meghosszabbítása – elbírálását. A napi rendi pont tárgyalása során 
jelen lesz az ingatlan haszonélvezője, mint az ingatlan tulajdonosa által meghatalmazott képviselő. 
 
Tóthné Szigeti Éva polgármester megállapította, hogy Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadta. 
 

Napirendi pontok: 
 

Nyílt ülés 
 
1. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi I. féléves gazdálkodásáról 

Előadó: Tóthné Szigeti Éva -  polgármester 
Meghívottként jelen van: Csigóné Mikó Anita – pénzügyi előadó 

 
2. Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő Testületének, a szociális igazgatás és  

szolgáltatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendeletének módosítása. 
 
Indoka: A lakásfenntartási támogatással kapcsolatos jogszabályi változások. 
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 

 
3. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók 

Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 
 
Zárt ülés 
 
 
4. Beépítési kötelezettség meghosszabbításának ügye 

Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 

5.   Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása 
     Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
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1. napirendi pont 
 

Beszámoló az önkormányzat 2011. évi I. féléves gazdálkodásáról 
 

Tóthné Szigeti Éva: A jogszabályi előírásoknak megfelelő határidőre és tartalommal elkészült az I. féléves 
gazdálkodásról szóló beszámoló. A táblázatokon túl Csigóné Mikó Anita szöveges kiegészítést is készített a 
képviselő-testület tájékoztatásául. Az írásos anyag részletes és áttekinthető. Kérem a T. Képviselőket, hogy 
észrevételeiket mondják el, illetve tegyék fel kérdéseiket.  
 
Hegyi István: A pénzügyi előadónk a már korábbi években is megszokott pontossággal és precízséggel 
készítette el a beszámolót. Köszönjük a munkáját. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

83/2011. (IX14.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2011. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló 
beszámolót megismerte és elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 

 

2. napirendi pont 
 

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő Testületének, a szociális igazgatás és 
szolgáltatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendeletének módosítása. 

 
 

Olaszyné Fülöp Anita: Az írásos előterjesztésben leírtak szerint 2011. szeptember 1. napjától megváltoztak a 
lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételei. A jogszabály változás miatt szükséges a helyi szociális rendelet 
módosítása e tárgyban. A jövő héten jegyzői értekezleten veszek részt, ahol segítséget kapunk az új jogszabály 
alkalmazásához, valamint a rendelet módosítás elkészítéséhez. 
A hivatalunkba lakásfenntartási támogatás iránti kérelem ez eltelt két hét alatt nem érkezett.  

 
 

3. napirendi pont 
 

Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók 
 

a.) Tájékoztatók: 
 

Tóthné Szigeti Éva polgármester Asszony az alábbi témákban tájékoztatta a képviselő-testületet: 
 

- A temetőben felállítandó kandeláberek megérkeztek. 
- A településközpont felújítási munkálatai megkezdődtek.  

Az új burkolat és az úttest közti rész aszfaltozása nem lett betervezve, de szükséges.  
 A felszedett térkőből az óvoda előtti járda kerül megépítésre.     
 

b.) A Mező utca „zsákutcává” alakítása 
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Olaszyné Fülöp Anita: A napirend tárgyában továbbra is várjuk a Telekom írásos véleményét arra vonatkozóan, 
hogy a jelző oszlop elmozdítható-e, hogy a Kossuth L. u. 81. szám alatti ház mellett be tudjon menni a 
szántóföld ingatlan tulajdonosa a földjére. Kérdésem lenne a T. Képviselő-testület felé, hogy amennyiben erre 
vonatkozóan az írásos állásfoglalást megkapjuk (jelzőkő elmozdítható), mi módon engedélyezné az utca 
„lezárását”? 
 
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

84/2011. (IX.14..) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy 
dönt, hogy amennyiben a Telekom tulajdonában lévő jelzés kő 
elmozdítható, s erről írásos vélemény áll az önkormányzat 
részére, az utca lezárását az alábbiak szerint engedélyezi: 
 
A földterület új bejáratának kialakításához egy hidat kell 
építeni, hogy a Kossuth u. felől a területre való bejutás 
mezőgazdasági gépekkel biztosított legyen. Ezt és a jelzés kő 
áthelyezésének munkálatait a Mező utca lakóinak kell 
elvégezni, illetve az azzal járó költségek is őket terhelik. 

            A képviselő-testület az utca végleges lezárásához nem járul  
            hozzá. Lehetőséget biztosít arra, hogy a Mező utca lakói mobil  
                                                                             virágládákban helyezzenek el növényeket az utca végén. 
                                                                             Amennyiben a jövőben a képviselő testület – bármely indok 
                                                                             miatt- úgy dönt, hogy ismét meg kell nyitni az utcát, a viráglá- 
                                                                             dákat el kell távolítani. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 

 
 

c.) Tóthné Szigeti Éva polgármester költségátalányának meghatározása 
 
Olaszyné Fülöp Anita: 64/2011.(VIII.10.) határozatával a képviselő-testület úgy döntött, hogy kinevezésétől 
kezdődően Tóthné Szigeti Éva főállású polgármester részére az alanyi jogon járó nyelvvizsgapótlékot 
érvényesíti. E határozatban nem lett összegszerűen meghatározva a költségátalány összege.  
 
Tekintettel, hogy a korábban, e tárgyban határozatok, azon túlmenően, hogy az illetmény 20 %-ban határozzák 
meg a költségátalány összegét, számszerűen is nevesítik, ezért javaslom a költségátalány alábbiak szerinti 
meghatározását: 
 Illetmény összege: 220. 300 Ft, költségátalány összege az illetmény 20 %-a, 44. 060 Ft. 

 
 

Tóthné Szigeti Éva: Személyes érintettségemre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a döntésben 
való részvételemről szavazzon, a döntésből zárjon ki. 

 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 fő  tartózkodásával  a következő határozatot 
hozta:  

 
85/2011. (IX.14.) határozat 

 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy Tóthné Szigeti Éva – polgármestert 
személyes érintettség miatt a szavazásból kizárja 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
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A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a következő határozatot hozta:  
 

86/2011. (IX.14.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Tóthné Szigeti Éva polgármester költségátalányát 220.300 
Ft összegű illetményének 20%-ban, 44. 060 Ft összegben 
határozza meg.  
 
Megbízza Olaszyné Fülöp Anita jegyzőt, hogy az illetmény 
kinevezéstől történő érvényesítéséhez kapcsolódva az emelt 
összegű költségátalány kifizetéséről intézkedjen. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 

 
 
d.) Az óvoda falrepedéséinek kijavítása 
 
 
Olaszyné Fülöp Anita: A képviselő-testület 2011. június 16. napján megtartott ülésén Bátki Károly építőmérnök 
által készített Szakértői Véleményt az óvoda falrepedéseivel kapcsolatban megismerte. Ennek ismeretében úgy 
döntött, hogy árajánlatot kér e javítási munkálatok elvégzésére. 
67/2011. (VIII.10.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy Bukits Zoltántól kapott árajánlatot elfogadja. Az előző 
ülésen tájékoztattuk a testületet, hogy felkérésünkre nem készült el a munka, az ajánlattevővel nem tudjuk 
felvenni a kapcsolatot. Ekkor a testület javaslatára egy másik árajánlatot kértünk és kaptunk 210 000 Ft + áfa 
összegben. 
 
Tekintettel arra, hogy az óvodában a nyári szünet befejeződött és a munkálatok elvégzése nem időszerű felkértük 
Kiss József műszaki ellenőrt, hogy egy helyszíni ellenőrzés során mérje fel a munkák elvégzésének 
szükségességét. E szemlén megállapítást nyert, hogy a fal mozgása megállt, azonnali javítás nem szükséges, 
illetve e javítást más technikával, kisebb költségből is el lehet végezni. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
 

87/2011. (IX.14.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szakértői vélemény, az árajánlatok és a Helyszíni szemle 
megállapításainak ismeretében úgy dönt, hogy az óvoda 
falazatának javítási munkáit a 2012. évi nyári szünet során 
végezteti el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 
 

e.) A nagylózsi ÜGYESEN Egyesület kerékpáros pihenő építése tárgyában benyújtandó pályázata 
 
Tóthné Szigeti Éva: Az ÜGYESEN Egyesület pályázatot szeretne benyújtani  - a sopronkövesdi egyesülettel 
közösen – kerékpáros pihenő kialakítására LEADER pályázat keretében. 
Terveink szerint a kerékpáros pihenő a játszótér mellett kerülne kialakításra, az alábbi eszközök, tárgyak 
beszerzését tervezzük: 1 db kerékpártároló, 1db információs tábla, 2 db kerti asztal padokkal, 1 db ivókút és a víz 
bekötése.  
A beadásra kerülő pályázat költségvetését 500 000 Ft összegben tervezzük, a pályázat önereje így 100 000 Ft. Az 
egyesület nem rendelkezik ilyen nagyságú készpénzzel, ezért kérik a képviselő-testület támogatását 50 000 Ft 
összegben. 
 
Tóthné Szigeti Éva polgármester Asszony – az Egyesület Elnökeként – ismerteti a képviselő-testülettel a 
pályázat részleteit, milyen típusú eszközöket, milyen összegben szeretnének megvásárolni. 
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A képviselő-testület egybehangzóan úgy ítéli meg, hogy a pályázat elképzelés támogatandó, mivel a falu 
lakosságának érdekében álló, és a község településképét is szebbé teszi. 
 
 
 

88/2011. (IX.14.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az ÜGYESEN Egyesület LEADER pályázat 
beadását – kerékpáros pihenő kialakítása tárgyában – 
támogatja. Az önrészhez 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint 
összegben hozzájárul. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 

 
 
 

4. napirendi pont 
 

Beépítési kötelezettség meghosszabbításának ügye 
 
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen 89/2011. (IX.14.) 
határozatával a beépítési kötelezettség meghosszabbítása tárgyában döntést hozott. 
 

 

5. napirendi pont 
 
 

Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása 
 

A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen 90/2011. (IX.14.) 
határozatával úgy döntött, hogy a kérelmező részére 5. 000 Ft összegben átmeneti segélyt állapít meg, melyet 
természetbeni juttatásként – közüzemi számla megfizetése – kerül átadásra. 

 

A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen 91/2011. (IX.14.) 
határozatával úgy döntött, hogy a kérelmező részére  30. 000 Ft összegben  átmeneti segélyt állapít meg, melyet 
természetbeni juttatásként – 15. 000 Ft tartós élelmiszer, 15 000 Ft közüzemi díj fizetése (kártyás szolgáltatás 
vásárlása) – kerül átadásra. 

 
 
Miután több napirendi pont nem volt, Tóthné Szigeti Éva polgármester az ülést 19 óra 40  perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf.  
 
 
 

 Tóthné Szigeti Éva                     Olaszyné Fülöp Anita 
 polgármester                       jegyző 
 
 
 
 


