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Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12. napján 18 órakor 
megtartott rendkívüli testületi üléséről 
 
Jelen vannak:  Tóthné Szigeti Éva polgármester 
   Bors István 
   Hegyi István 

Kalló János -  képviselő 
    
                Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 
 
Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, a Jegyző Asszonyt. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő jelen van.  
 
A nyílt ülés napirendi pontjai közé javaslom felvenni a Sopronkövesd Község Önkormányzatával kötendő 
Megállapodást, mely közös pályázat benyújtásáról szól, kerékpáros pihenőhely kialakítása tárgyában. 
 
A zárt ülés napirendi pontjai közé javaslom felvenni: 
- a meghívó kiküldését követően érkezett normatív lakásfenntartási támogatások elbírálását  (három kérelem)  
- Az önkormányzat egyik ingatlanának (telek) elidegenítésére vonatkozó Szerződés tartalmi módosítására 
vonatkozó kérelmet 
- Az önkormányzat alkalmazásában álló munkavállaló kérelmét, képzési hozzájárulás ügyében 
- és egy rendkívüli átmeneti segély iránti kérelmet 
 
Tóthné Szigeti Éva polgármester megállapította, hogy Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadta. 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 

 
2. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 2012. évi fordulójához történő csatlakozás. 

Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 

3. Szélkerekek  építése miatt önkormányzati tulajdonban lévő földutak  felújítása 
beruházó által. 

              Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 

4. Kommunikációs-, kulturális, szociális- és sport szolgáltatások elérhetőségének és 
  minőségének javítása térségünkben – megnevezésű pályázat benyújtása. 
  Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 
 

 
5. Beszámoló a Sopron Fertőd-Kistérség Többcélú Társulás, valamint az önkormányzati 
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 társulások tevékenységéről a társulási cél megvalósulásáról. 
 Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 
 

6. A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 

        
7. Sopronkövesd Község Önkormányzatával kötendő Konzurciumi Megállapodás jóváhagyása, 

közösen beadásra kerülő pályázat vonatkozásában. 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 

 
8. Döntést végrehajtás igénylő ügyek, tájékoztatók. 

 Előadó: Tóthné Szigeti Éva Polgármester 
 
Zárt ülés: 
 

9. Normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek – 3 db – elbírálása. 
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 

 
10. Az önkormányzat egyik ingatlanának (telek) elidegenítésére vonatkozó Szerződés tartalmi 

módosítására vonatkozó kérelem elbírálása. 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 

 
        11. Önkormányzat alkalmazásában álló munkavállaló kérelme, képzési hozzájárulás ügyében 

Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 

12. Rendkívüli átmeneti segély iránti kérelem elbírálása 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 

 
1. napirendi pont 

 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 

Tóthné Szigeti Éva: A korábbi gyakorlatnak megfelelően elkészítettük a lejárt határidejű határozatokról szóló 
beszámolót, mely a korábbi testületi üléseken hozott döntéseket tartalmazza, összesen 33 határozatot. 
Tartalmazza tovább az önkormányzati hatósági ügyben, polgármesteri hatáskörben hozott döntéseket, melynek 
tárgya temetési segély megállapítása. 
 
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:  
 

92/2011. (X.12.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót megismerte 
és elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
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2. napirendi pont 
 

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 2012. évi fordulójához történő csatlakozás. 
 

Tóthné Szigeti Éva: A korábbi évek gyakorlatának megfelelően ismételten lehetősége van az önkormányzatnak 
az ösztöndíj pályázathoz csatlakozni az írásos előterjesztésben foglalt Határozati javaslat elfogadásával. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
92/2011. (X.12.) határozat 

 
Nagylózs Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójához 
2. felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a Wekerle Sándor Támogatáskezelő részére a csatlakozási 
nyilatkozat megküldéséről, a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat pályázati kiírásának közzétételéről, és a 
további intézkedéseket tegye meg. 
3. felkéri a Jegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet tervezésekor a Bursa Hungarica ösztöndíjra a 
sikeresen pályázók részére megfelelő összeget különítsen el. 
 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester, Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 

3. napirendi pont 
 

Szélkerekek  építése miatt önkormányzati tulajdonban lévő földutak 
felújítása, beruházó által 

 
Tóthné Szigeti Éva: A napirendi ponthoz a T. Képviselők-részletes írásos előterjesztést kaptak. Az, hogy 
önkormányzatunk közigazgatási területén szélerőmű park épülhet, több szempontból is kedvező. Iparűzési 
adóbevételt jelent, s amint az anyagból látszik, a beruházás során használt önkormányzat tulajdonában lévő utak 
felújításra kerülnek. 

 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

94/2011. (X.12.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Teleplan Kft. által – képviseli: Simon András ügyvezető – 
készített Emlékeztetőben foglaltakat, a 2011. október 4. 
napján, Lövő Polgármesteri Hivatalában lefolytatott 
tárgyaláson elhangzottakról megismerte. 
 
Az írásos anyagban foglaltak szerint Nagylózs község 
közigazgatási területének, külterületén megvalósuló 
szélerőműpark útépítési terveivel egyetért. Az útépítés során 
megvalósításra kerülő telekhatár igazítást szükségesnek tartja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
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4. napirendi pont 
Kommunikációs-, kulturális, szociális- és sport szolgáltatások elérhetőségének és minőségének javítása 

térségünkben – megnevezésű pályázat benyújtása. 
 
 
Tóthné Szigeti Éva: Az írásos előterjesztésben foglaltak szerint lehetőség nyílt LEADER pályázat keretében a 
kultúrterem felújítására pályázatot benyújtani. A beruházás során tető- és ablakcserére, külső szigetelésre és 
festésre, belső felújításra kerül sor. Megtörténik a részleges akadálymentesítés és megújuló energiaforrás 
felhasználása is szerepel a tervek közt. 

 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

95/2011. (X.12.) határozat 
 

1.Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 2011-től 
nyújtandó támogatások pályázati kiírásra „ Kommunikációs,- 
kulturális-, szociális – és sport szolgáltatások elérhetőségének 
és minőségének javítása térségünkben” célterületre „A 
nagylózsi kultúrterem és sportszoba felújítása” címmel  
pályázatot nyújt be. 
2. A projekt teljes költségvetése: 7. 500 000 Ft. 
Támogatás:                6.000. 000 Ft 
Önerő:                       1.500 000 Ft 
Összesen:                  7. 500 000 Ft 
 
3. Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önrészt a 2012. évi költségvetéséből biztosítja, az a pályázat 
elnyerése esetén rendelkezésre fog állni. 
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
Határidő: 2011. október 30. 

 
 

5. napirendi pont 
Beszámoló a Sopron Fertőd-Kistérség Többcélú Társulás, valamint az önkormányzati 

társulások tevékenységéről a társulási cél megvalósulásáról 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

96/2011. (X.12.) határozat 
 

1.Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás, valamint az 
önkormányzati társulásokról szóló beszámolót megismerte és 
elfogadja. 
 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
Határidő: azonnal 
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6. napirendi pont 
A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása. 

 
 

 
Olaszyné Fülöp Anita: A Tisztelt Képviselők részére az előző ülés alkalmával írásos és szóbeli tájékoztatást 
adtam a normatív és helyi lakásfenntartási támogatással kapcsolatban. Az írásos előterjesztésben foglaltak szerint 
elkészítettem a rendelet-tervezetet. 

 
Tóthné Szigeti Éva: Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javaslom a rendelet-
módosítás elfogadását. 
 
Döntéshozatal: 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
minősített többséggel, 4 igen szavazattal az előterjesztésben 
foglaltak szerint megalkotta az önkormányzat testületének A 
szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 
3/2007.(II.15.) rendeletének módosításáról szóló 
9/2011.(X.16.) rendeletét. 
 
 

7. napirendi pont 
Sopronkövesd Község Önkormányzatával kötendő Konzurciumi Megállapodás jóváhagyása, 

közösen beadásra kerülő pályázat vonatkozásában 
 
 
Tóthné Szigeti Éva: Önkormányzatunknak lehetősége nyílt arra, hogy Sopronkövesd önkormányzatával 
együttműködve, egy konzorciumi Megállapodásban foglaltak szerint közösen nyújtsunk be pályázatot 
kerékpáros pihenőhely kialakítására. Nagylózson a tervek szerint a játszótérnél kerülne kialakításra a pihenőhely, 
mely az alábbi eszközök beszerzésével és kihelyezésével valósulna meg: térképes információs tábla, klasszikus 
kerékpártároló, kerti asztal (paddal), köztéri kút. 
 
A projekt teljes költségvetése: 5. 625.000 Ft, ebből a Nagylózsi Önkormányzatra eső rész 400 000 Ft. A pályázat 
100 %-os támogatású, az önrészt a 100.000 Ft összegű ÁFA képezi. 
Az ÜGYESEN Egyesület nevében jelzem, hogy az egyesület kifejezte azt a szándékát, hogy a nyertes projekt 
esetében szeretne részt vállalni a település fejlődésében, szépítésében oly módon, hogy az önrész 50 %-át 
(50 000 Ft) saját bevételeiből kifizeti. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
 

97/2011. (X.12.) határozat 
 

1.Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 2011-től 
nyújtandó támogatások pályázati kiírásra „ A Kerékpáros 
Mintatérség és Natura Túraútvonalak térségi program(ok)hoz 
kapcsolódó fejlesztésének támogatása” célterületre 
„Kerékpáros pihenőhelyek Sopronkövesd Nagylózs 
településeken” címmel konzorciumi megállapodással 
pályázatot nyújt be. 
2. A projekt teljes költségvetése: 5. 625 000 Ft, melyből az 
önrész összege Nagylózs Község Önkormányzatának 
vonatkozásában: 
 
Támogatás: 400. 000 Ft 
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Önerő:        100. 000 Ft 
Összesen:   500 000 Ft 
 
3. Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önrész felét (50.000 Ft) a 2011-2012. évi költségvetéséből 
biztosítja, az a pályázat elnyerése esetén rendelkezésre fog 
állni. Az önrész másik felének (50.000 Ft) kifizetését a 
nagylózsi ÜGYESEN Egyesület vállalta fel. 
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
Határidő: 2011. október 30. 

8. napirendi pont 
Döntést végrehajtás igénylő ügyek, tájékoztatók. 

 
 

Tóthné Szigeti Éva:   
- A kandellábereket a temetőben felállította, azoknak betonalapot készítve Szigeti Gyula és Mikó Lajos. 
Beüzemelésükre Csigó Gábort kértük fel. Időkapcsoló beszerelésére is sor kerül majd, hogy a közelgő 
ünnepnapokon ne legyen gond a lámpák be- és kikapcsolása. 
- Szintén Csigó Gábor villanyszerelőt kértem fel egy mozgás-érzékelős lámpa felszerelésére az óvodában, hogy 
ne égjen minden éjjel folyamatosan a teraszvilágítás. Energiatakarékosabb és biztonság-technikailag is jobb 
megoldás, ha csak akkor világít ott a lámpa, ha mozgás van. 
- Parkgondozónk a tuják összekötözéséről is gondoskodott, hogy a télen a hó ne tehessen kárt bennük. 
- A falusátor ponyváját a bősárkányi Ponyva Manufaktúrában megjavították és kettévágták. Tudom, hogy a 
testület a szétvágást ellenezte, de a szakemberek javaslatára (akik 5 méterenként vágták volna el a könnyű 
mozgathatóság és tárolás érdekében) és mert ott voltam és láttam milyen nehéz és sok embert igénylő munka a 
sátorponyva mozgatása, vázra tétele és levétele, úgy döntöttem, hogy a félbevágás ésszerű és szükséges. Az 
alumínium profilba húzott hajlékony illesztés a szakemberek szerint esőálló. 
- Németországi testvérközségünkben: Niederfüllbachban 150 éves az énekkar. Erre az ünnepre meghívást kapott 
a nagylózsi Bel Canto Vegyeskari Egyesület és minden érdeklődő polgárunk. Szeretnék Nagylózs nevében egy 
kis ajándékot vinni az Önkormányzatnak (díszdobozos bor) és az Singverein-nak (Nagylózs nevezetességeit 
bemutató memóriajátékok). Az Óvoda nevében az óvónők olyan memóriajátékot visznek, melyben az óvoda 
életéről mesélő képek vannak. Az Iskola a tavalyi támogatást szeretné megköszönni egy, a tanulók által készített 
rajzzal, melyen a 3x7 fokú alumíniumlétra és a folyékony szappanadagolók is szerepelnek. 
- Az új utcák aszfaltozásáról is gondolkodnunk kell. Több vállalkozó jelentkezett már árajánlattal. Pl. Váradi 
Péter, akit arra kértem, hogy mérje fel az adott utcákat és adjon arra vonatkozóan árajánlatot. Szeretnék több 
ajánlatot is bekérni és a következő évi költségvetésbe a legkedvezőbbet beépíteni. 
- Országos és helyi védelem alatt álló épületekre pályázatot írnak majd ki, állítólag novemberben. Az előző 
pályázatból kivennénk a Kálvária tér felújítását és a napelemes információs táblát, így a költségeket 6,8 millió 
Ft-tal lehetne csökkenteni, vagyis az eredeti tervek alapján számolva kb. 33 millió Ft-ból lehetne felújítani.  
 
Kalló János: Javaslom, hogy helyi pályázatírót bízzunk meg a pályázat bonyolításával. 
 
 

9. napirendi pont 
 
Normatív lakásfenntartási kérelmek elbírálása 
 
 
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen 98/2011. (X.12.) számú 
határozatával a kérelmező vagyoni vizsgálatát kérte, az ügyben érdemi döntést nem hozott. 
99/2011.(X.12.) határozatával a kérelmező részére normatív lakásfenntartási támogatást állapított meg. 
100/2011.(X.12.) határozatával a kérelmező részére normatív lakásfenntartási támogatást állapított meg. 
 
 

10. napirendi pont 
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Az önkormányzat ingatlanának (telek) elidegenítésére vonatkozó Szerződés 
tartalmi módosítására  vonatkozó kérelem elbírálása 

 
A napirendi pontot a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. 101/2011.(X.12.) határozatával úgy 
döntött, hogy az érintett telek esetében, az elidegenítési tilalom törlésekor az egy négyzetméterre eső vételár 
3000Ft/m2+ÁFA összegre változik. 
 

11. napirendi pont 
 

Önkormányzat alkalmazásában álló munkavállaló kérelme, képzési hozzájárulás ügyében 
 

A napirendi pontot a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. 102/2011.(X.12.9 határozatával úgy 
döntött, hogy a munkavállaló képzésének költségeihez nem járul hozzá, azonban a munkanapra eső képzési 
időben tanulmányi szabadságot biztosít. 
 

12. napirendi pont 
Rendkívüli átmeneti segély iránti kérelem elbírálása 

 
A napirendi pontot a képviselő-testület zárt ülés keretében megtárgyalta. 103/2011.(X.12.) határozatával úgy 
döntött, hogy a kérelmezőt 40 000 Ft összegben rendkívüli átmeneti segélyben részesíti, mely természetbeni 
juttatás formájában kerül átadásra.  
 
 
Miután több napirendi pont nem volt, Tóthné Szigeti Éva polgármester az ülést 20 óra 20  perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf.  
 
 
 

 Tóthné Szigeti Éva                     Olaszyné Fülöp Anita 
 polgármester                       jegyző 
 
 
 


