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Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 12. 
napján 17 órakor megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak:  Tóthné Szigeti Éva polgármester 
   Bors István- képviselő 
   Hegyi István - képviselő       
   Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 
Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és a Jegyző Asszonyt az 1. 
napirendi ponthoz meghívott pénzügyi előadót Csigóné Mikó Anitát. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő jelen van.  
A 4. napirendi pont keretében javaslom tárgyalni a Nagylózsi Sport Klub és a Katolikus 
Plébánia kérelmét. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadta: 
 
Nyílt ülés: 
 
Nyílt ülés 
 

1. Napirendi pont 
Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról. 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
Meghívottként: Csigóné Mikó Anita pénzügyi előadó 
 

2. Napirendi pont 
Beszámoló az általános iskola 2011/2012. tanévben végzett munkájáról 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
Meghívottként jelen van: Rákóczi László – igazgató 
                                         Tvordy Beáta – tagintézmény vezető 
 

3. Napirendi pont 
Virágfüzér Óvoda új Házirendjének elfogadása 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
Meghívottként jelen van: Nagy Tamásné – óvodavezető 
 

4. Napirendi pont 
Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók. 
 

a.) Falumegújítás – és fejlesztés pályázat tartalmának megbeszélése 
b.) Tájékoztatás a Kultúrház felújításáról 
c.) Nagylózsi Sport Klub kérelme 
d.) Római Katolikus Plébánia kérelme 

Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 



Zárt ülés: 
 
5.) Területrendezéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
6.) A nagylózsi 121/21 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában érkezett kérelem 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 

1. napirendi pont 
 

Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról. 
 

Tóthné Szigeti Éva: A napirendi pont írásos előterjesztését a meghívó mellékleteként 
megküldtük. Csigóné Mikó Anita pénzügyi előadónk a tőle megszokott pontossággal 
készítette el a beszámolót. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

88/2012. (IX.12.) határozat 
 

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

 
2. napirendi pont 

 
Beszámoló az általános iskola 2011/2012. tanévben végzett munkájáról 

 
Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásakor jelenlévő Tvordy Beáta 
tagintézmény-vezető asszonyt, valamint a lövői általános iskola igazgatóját: Rákóczi László 
urat. Köszönöm, hogy eljuttatták önkormányzatunk hivatalába írásos beszámolóját és 
meghívásunknak eleget tettek. Felkérem a tagintézmény vezető asszonyt, hogy számoljon be a 
2011/2012-es tanév fontosabb eseményeiről: 
 
Tvordy Beáta: A személyi feltételekről szeretnék először beszélni. A napközis nevelő 
személyében történt változás. 
Az év során nagyon sok program volt iskolában, a megszokottakon túl új programokkal is 
igyekeztünk színesíteni az iskola életét. Nagy sikerrel sport és szellemi vetélkedőt is 
rendeztünk.  
2012 szeptemberében két fővel nőt a tanulók létszáma, a két gyermek Sopronból érkezett 
hozzánk. 
A tanulmányi eredmények nagyon jók. Sok kitűnő tanuló lett az év végén. Évismétlő nem 
volt, kiemelkedő tanulmányi átlaggal zártuk az évet. Mindig pozitív visszajelzés érkezik 
azokból az iskolákból, ahova a gyermekek felső tagozatban tanulnak tovább. 
A tanulmányi versenyeken jól szerepeltünk ebben a tanévben is. A szavalóversenyen 
kimagasló eredményeket értünk el, több első helyezést is szereztek tanulóink. 



 
Fenti szóbeli beszámolót követően a jelenlévők részletesen átbeszélték az új köznevelési 
törvényből adódó változásokat. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

89/2012. (IX.12.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az általános iskola 2011/2012. tanévre 
vonatkozó beszámolóját az írásos előterjesztések – 
Általános Iskola és Óvoda Lövő 2011/2012. évi 
tanévének értékelése, valamint a Nagylózsi 
tagiskola 2011/2012-es tanévben végzett oktató és 
nevelő munka c. dokumentumok - továbbá a szóbeli 
előterjesztések kapcsán  megismerte, elfogadja. 
Kijelenti továbbá, hogy a tagiskola működését 
továbbra is az Általános Iskola és Óvoda Lövő, mint 
közoktatási intézmény kereteiben belül kívánja 
megvalósítani. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva 
 

3. napirendi pont 
 

Virágfüzér Óvoda új Házirendjének elfogadása 
 

Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm Nagy Tamásné Anikó vezető óvónőt, aki a képviselő-testület 
döntése alapján 2012. augusztus 1-je óta látja el a Virágfüzér Óvodában a magasabb vezetői 
feladatokat. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat és az írásos előterjesztésben – 
Házirend – foglaltakon túl beszámol testületünknek eddigi tapasztalatairól. 
 
Nagy Tamásné: Fontosnak tartottam a házirend mielőbbi felülvizsgálatát. Elsősorban a 
jogszabályi változások miatt új házirendet kellett írni, mely a mostani előírások 
követelményeinek megfelel. 
A munkatársakkal és szülői munkaközösség vezetőjével előzetesen egyeztettük a házirend 
tartalmát. Jelenleg az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Pedagógia 
Programjának a felülvizsgálata történik. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

90/2012. (IX.12.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Virágfüzér Óvoda új Házirendjét 
megismerte, elfogadja. 
Felelős: Nagy Tamásné – óvodavezető 
Határidő: folyamatos 

 



Ezt követően a jelenlévők az óvoda növekvő létszámáról és az ebből fakadó bővítési 
lehetőségekről beszéltek. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Az óvodában a felújítási munkák lassan befejeződnek. Megvalósult a 
tetőcsere, az akadálymentes feljáró megépítése, és a terasz is új „tetőt” kapott. A Várépítő 
pályázaton nyert kazán – melynek ára kb. 550 000 Ft -  beépítése folyamatban van. 
 
A szerelőtől kapott árajánlatot (anyag és munkaköltség 781. 000 Ft) átbeszéltük, melynek 
eredményeként egy 50 000 Ft-os kedvezményt sikerült elérnünk, így a kazán beszerelése 
731 000 Ft-ba kerül. A vállalkozó minőségi, időtálló anyagból dolgozik. A vegyes tüzelésű 
kazán előírt biztonságtechnikai és fűtéshatékonysági szempontok figyelembe vételével kerül 
beépítésre. A vállalkozási szerződésben a szivattyúkra 2 év, egyéb beépített alkatrészekre 1 év 
garanciát kaptunk, továbbá a vállalkozó 5 évig garanciális javítást vállalt. 
 
Nagy Tamásné: A központi fűtés szerelőnek elmondtam, hogy a fűtési rendszer felújítása 
során meg kell oldani azt a problémát is, hogy az óvoda épületének egyes helyiségéiben a 
fűtés során különböző hőmérséklet van. Így egyes helyiségekben elviselhetetlen a hőség, még 
a kazánháztól távolabb eső részekben hideg van. 
 
A szerelő elmondta, hogy régi csapok „csavargatásával” nem oldható meg ez a probléma. 
Nagy esély lenne arra is, hogy a menetek megszakadnának és a radiátorok csöpögni kezdenek. 
Megoldásként javasolta, hogy minden radiátorra kerüljön felhelyezésre termo fejes radiátor 
szelep. Ez a jelezett problémát megoldaná és a költséghatékonyabb üzemeltetést 
eredményezne. 
 
Olaszyné Fülöp Anita: A kazán beépítésével kapcsolatos ajánlatkérés és elfogadás során a 
fenti fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatban is tárgyaltam a vállalkozóval.  
Elmondta, hogy radiátoronként kb. 6000 Ft-ba kerül az anyagköltség a munkadíj pedig 
100 000 Ft. Összesen: br. 230 000 Ft-ért tudja vállalni a szelepek felszerelését. Ez két napos 
munka mivel a rendszerből az összes vizet ki kell engedni, elhordani, majd miután a 20 db 
szelepet felszerelték a rendszer fel kell tölteni és újra beüzemelni. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

91/2012. (IX.12.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Virágfüzér Óvoda új gázkazánjának 
beszerelésének valamint a fűtés korszerűsítésének 
költségét  731 000 + 230 000 Ft összeggel  
( összesen:961 000 Ft )  elfogadja.  
Felelős: Tóthné  Szigeti Éva - polgármester 
              Nagy Tamásné – óvodavezető 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 



4. napirendi pont 
 

Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók. 
a. Falumegújítás – és fejlesztés pályázat tartalmának megbeszélése 

 
Tóthné Szigeti Éva: A közeljövőben megjelenő pályázati kiírás lehetőséget biztosít arra is, 
hogy nem fedett sportpályánkat fejlesszük. Ennek keretében javasolnám egy labdafogó háló 
megvásárlását, a pálya egy részének dekoratív kerítéssel történő ellátását és parkoló 
kialakítását. 
A képviselő-testület a napirendi pontot megbeszélte és úgy ítélete meg, hogy a sportpálya 
körüli fejlesztést ( kerítés, parkoló ) saját erőből, költségtakarékos megoldásokkal valósítja 
meg. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

92/2012. (IX.12.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a közel jövőben 
megjelenő Falumegújítás – és fejlesztése 
pályázaton a játszótér felújítására és az óvoda 
előtti területen kialakításra kerülő új játszótér 
célterületen pályázik. (e célterültre maximális 
pályázható összeg: nettó 5 millió forint + egyéb 
költségek:  tervező+műszaki ellenőr ) 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
Határidő: pályázat beadási határideje 

 
b. Tájékoztatás a Kultúrház felújításáról 

 
Tóthné Szigeti Éva: Az írásos előterjesztésben foglaltak szerint a kultúrház egyes felújítási 
munkáinak (mellékhelyiség kialakítása) elvégzéséhez szükséges a területrendezési eljárás 
lefolytatása. 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

93/2012. (IX.12.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a nagylózsi 12/3 és 12/4 hrsz-ú 
ingatlanok vonatkozásában történő 
területrendezés szükségességével egyetért. 
Megbízza Tóthné Szigeti Éva polgármestert az 
eljárások lebonyolításával, valamint 
meghatalmazza, hogy az ingatlanok 
tulajdonosaival a megosztás követően 
Megállapodást kössön a 26 m2 területű 
ingatlanrész megvásárlására 1000 Ft/m2 
összegben. 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
Határidő: azonnal  



c. Nagylózsi Sport Klub kérelme 
 
Tóthné Szigeti Éva: A Nagylózsi Sport Klub elnöke ismételt kérelemmel fordult 
önkormányzatunkhoz, hogy a pályázati támogatások megérkezéséig támogatási kölcsönt 
nyújtsunk részükre 2. 750 000 Ft összegben. 
 
A képviselő-testület a kérelem tárgyát megbeszélte. Egyetértett abban, hogy a tulajdonában 
lévő épület felújításához meg kell adni a szükséges segítséget. A kifizetési kérelem 
benyújtását követően a „kölcsön” visszafizetése biztosított. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

94/2012. (IX.12.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Nagylózsi Sport Klub 
kérelmének helyt ad és részükre 2. 750 000 Ft 
összegben felhalmozási célú támogatási kölcsönt 
nyújt, abból a célból, hogy a folyamatban lévő – 
pályázati forrásból megvalósuló – számlákat ki 
tudják egyenlíteni. 
Megbízza Tóthné Szigeti Éva polgármestert a 
Megállapodás aláírásával fenti döntésben 
foglaltak szerint. 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
Határidő: azonnal 

 
d. Római Katolikus Plébánia kérelme 

 
A képviselő-testület az írásos kérelem tárgyát megbeszélte. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

95/2012. (IX.12.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a nagylózsi Római 
Katolikus Plébánia kérelmét – a plébánia előtti 
terület felújításának költségei egy részének 
(felének) viselése – nem tudja támogatni. 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
Határidő: azonnal 
 

e., Egyéb tájékoztatók 
 

Tóthné Szigeti Éva: Az óvoda fűtéséhez szükséges famennyiséget megrendeltem. A jövő évi 
fűtőanyag (fa) terveink szerint önkormányzati területekről származna. 
A Nagylózsi Kápolnai Estéket, melyeket a Kulturális Örökségvédelmi Napok keretein belül 
rendezünk meg, a hétvégén, szeptember 14-15-16-án tartjuk. Szeretettel várunk mindenkit.  
 



5. napirendi pont 
 

Területrendezéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 
 
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen 96/2012. 
(IX.12.) Kt. határozatával a két témából álló kérelem a.) részét elutasította, míg a b.) részben 
foglaltaknak helyt adott. 
 

6. napirendi pont 
 

A nagylózsi 121/21 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában érkezett kérelem 
 

A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen 97/2012. 
(IX.12.) Kt. határozatával a kérelemnek helyt adott azzal a kikötéssel, hogy a feltételeket 
külön Megállapodásban kell megfogalmazni. 
 
 
Miután több napirendi pont nem volt, Tóthné Szigeti Éva polgármester az ülést 20 óra 15 
perckor  bezárta. 
 

Kmf.  
 
 
 

 Tóthné Szigeti Éva Olaszyné Fülöp Anita 
 polgármester jegyző  
 
 
 
 
 
 


