Nagylózs Község Önkormányzatának
K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E
Ügyiratszám: 72- 38/2012

Jegyzőkönyv
Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 17. napján
17 órakor megtartott testületi üléséről
Jelen vannak:

Tóthné Szigeti Éva polgármester
Pintér József - alpolgármester
Bors István- képviselő
Kalló János- képviselő
Olaszyné Fülöp Anita – jegyző

Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, a Jegyző Asszonyt és az 1. és 2.
napirendi ponthoz meghívott vendégünket, Nagy Tamásné óvodavezetőt.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a megválasztott 5 fő képviselőből 4
fő jelen van.
A 7. napirendi pont keretében javaslom még tárgyalni a védőnői beszámolót, valamint a
Fertőd Mikro-Térségi Szociális Intézményi Társulás megállapodásának módosítását.
A képviselő-testület a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadta:
Nyílt ülés:
1. Napirendi pont
A Virágfüzér Óvoda „új” Szervezeti és Működési Szabályzatának megismerése és
elfogadása.
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Meghívottként jelen van: Nagy Tamásné - óvodavezető
2. Napirendi pont
A Virágfüzér Óvodában a maximális csoport létszám túllépésének engedélyezése
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
Meghívottként jelen van: Nagy Tamásné - óvodavezető
3. Napirendi pont
Általános Iskola és óvoda Lövő Alapító Okirat módosításának – hiánypótlást követően –
megismerése és elfogadása ( szóbeli előterjesztés )
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
4. Napirendi pont
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2013. évi
csatlakozás
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
5. Napirendi pont
Járási hivatalok kialakításával kapcsolatos Megállapodás megismerése és elfogadása
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző

6. Napirendi pont
Nyilatkozat az önkormányzat saját tulajdonában álló, köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
7. Napirendi pont
Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók.
a.)
b.)
c.)
d.)

Megjelent a Falumegújítás – és fejlesztés pályázat
A „régi” lakóparkban történő egységes fásítás
Védőnői beszámoló
Fertőd Mikro-Térségi Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Zárt ülés:
8.) Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra érkező vételi ajánlat elbírálása
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester
1. napirendi pont
A Virágfüzér Óvoda „új” Szervezeti és Működési Szabályzatának
megismerése és elfogadása.
Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm körünkben Nagy Tamásné, Anikó óvoda vezetőt. Felkérem,
hogy szíveskedjen tájékoztatni a képviselő-testületet a Szervezeti is Működési szabályzat
módosításáról, annak indokáról.
Nagy Tamásné: Köszönöm a lehetőséget, hogy ismét személyesen terjeszthetem elő
kérelmemet. A közoktatási törvényt felváltotta a köznevelési törvény, ezért az
alapdokumentumokat át kell dolgozni. Az előző ülésen a testület már megismerte az új
Házirendet, most az SzMSz módosítása vált időszerűvé, melyet 2012. december 31-ig kell
elvégezni. Ezt követően a Pedagógia Program felülvizsgálatára kerül sor. Ezen
dokumentumokat honlapon is közzé kell tenni.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
98/2012. (X.17.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Virágfüzér Óvoda Szervezeti és
Működési szabályzatának tervezetét megismerte,
elfogadja.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: azonnal

2. napirendi pont
A Virágfüzér Óvodában a maximális csoport létszám túllépésének engedélyezése
Tóthné Szigeti Éva: Képviselő-testületünk előtt már ismert, hogy az óvoda gyermeklétszáma
az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett. Az Alapító Okiratban jelenleg 40 fős létszám
szerepel. Szükségessé vált a csoportlétszámok képviselő-testületi hatáskörben történő
megemelése, hogy intézményünk jogszerűen tudjon működni.
Ezen eljárás során szükséges volt kikérni a Pinnye Község Önkormányzat véleményét, mely
megérkezett, nem kívánnak élni véleményezési jogokkal, döntésünket elfogadják.
Nagy Anikó: A T. Képviselő-testület részére a napirendi pontra vonatkozóan részletes írásos
előterjesztés készült. A csoportlétszámok növelésére vonatkozó döntés szükségszerű, kérem
támogató döntésüket.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
99/2012. (X.17.) határozat
Virágfüzér Óvoda maximális csoport létszám 20%kal történő túllépésének engedélyezése a 2012/2013as nevelési évre vonatkozóan:
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete,
mint
a
Nagylózs-Pinnye
Intézményfenntartó
Társulás
gesztor
önkormányzata engedélyezi a Virágfüzér Óvoda
részére a 2012/2013-as nevelési évben a maximális
csoportlétszámok 20%-kal történő túllépését a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3.
számú melléklet II. rész 7. pontja alapján az alábbi
csoportokban:
Óvodai csoportok:
- Kiscsoport csoport: 21 fő
- Vegyes- csoport. 26 fő
2.) Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza a jegyzőt, hogy
az 1.) pontban foglalt döntéséről Pinnye Község
Önkormányzatának Képviselő-testületét
soros ülésén során tájékoztassa.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Olaszyné Fülöp Anita - jegyző
Határidő: azonnal

3. napirendi pont
Általános Iskola és óvoda Lövő Alapító Okirat módosításának – hiánypótlást követően –
megismerése és elfogadása ( szóbeli előterjesztés )
Olaszyné Fülöp Anita: Az előző testületi ülésen már elfogadásra került az Általános Iskola és
óvoda Lövő Alapító Okiratának módosítása. Benyújtását követőn a Magyar Államkincstártól
hiánypótlás érkezett ezért ismételt módosítása vált szükségessé. Kérem az írásos melléklet
ismeretében a módosítás elfogadását.
A Képviselő-testület
határozatot hozta:

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
100/2012. (X.17.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Lövő Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratában
foglaltakat megismerte, elfogadja.
Felhatalmazza Tóthné Szigeti Éva polgármestert az
Alapító Okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
4. napirendi pont

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
2013. évi csatlakozás
Olaszyné Fülöp Anita: Az írásos előterjesztés ismeretében kérem a T. Képviselőket a
határozati javaslatban foglalt döntés meghozatalára.
A Képviselő-testület
határozatot hozta:

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
101/2012. (X.17.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. évben is csatlakozik a Bursa Hungarica
felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz.
Az Önkormányzatot érintő önrészt a Képviselő-testület
a 2013. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
vonatkozó Csatlakozási Nyilatkozat aláírására és a
Támogatáskezelő által üzemeltetett elektronikus
pályázatkezelő rendszerben (EPER-Bursa rendszer)
történő regisztrálásra.
Határidő: 2012. október 26.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester

5. napirendi pont
Járási hivatalok kialakításával kapcsolatos Megállapodás megismerése és elfogadása
Tóthné Szigeti Éva: Az írásos előterjesztés valamint annak mellékletei – Megállapodások –
ismeretében kérem a testületet, hogy hozza meg támogató döntését.

A Képviselő-testület

4 igen szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
102/2012. (X.17.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testület a járási
hivatalok kialakításával kapcsolatos Megállapodás-tervezetet ,
valamint az ügysegédre vonatkozó Szerződés tervezetben
foglaltakat megismerte, elfogadja.
Meghatalmazza Tóthné Szigeti Éva polgármestert a
Megállapodás valamint a Szerződés aláírására.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont

Nyilatkozat az önkormányzat saját tulajdonában álló, köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.
Olaszyné Fülöp Anita: Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a részletes írásos előterjesztés
ismeretében hozzá meg döntését a napirendi pont tárgyában.
A Képviselő-testület
határozatot hozta:

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
103/2012. (X.17.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete A nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi törvény 74.§-ban foglaltak
ismeretében úgy dönt, hogy nem kívánja vállalni a
tulajdonában lévő ingatlanban elhelyezkedő tagiskola
működtetésének költségeit 2013. január 1. napjától.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont

Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók.
a.) Megjelent a Falumegújítás – és fejlesztés pályázat

Tóthné Szigeti Éva: A korábbi üléseken már több alkalommal is beszéltünk róla, hogy
megjelenik egy falumegújítás és – fejlesztésre irányuló pályázat, melynek keretében játszótér
felújítására és új játszótér kialakítására tervezünk támogatást benyújtani.
A pályázati kiírás megjelent, azonban az abban foglalt – újabb - kikötésnek nem tud az
önkormányzat eleget tenni /jelenleg még lezáratlan MVH-s pályázatunk van/, ezért nem
tudunk pályázni.
Szeretném polgármesterként átadni a szót a jegyző Asszonynak, hogy tájékoztatást nyújtson a
lehetőségekről.

Olaszyné Fülöp Anita: Amint a polgármester Asszony már elmondta, az önkormányzatunk
nem tud pályázni, azonban nem szabad a településnek kihagyni ezt a lehetőséget, hogy
játszótereket tudjunk kialakítani. Fontos cél, hiszen a település gyermeklétszáma már most is
magas és várhatóan folyamatosan növekedni fog.
A pályázati kiírás lehetőséget ad arra is, hogy az önkormányzat területén működő (nagylózsi
székhelyű) egyesületek nyújtsanak be pályázatot, az önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanon történő fejlesztési elképzelések vonatkozásában.
Az ÜGYESEN Egyesület vállalná – mivel e cél mint: a nagylózson élő gyerekek
életminőségének javítása, egyesületük feladatai közt szerepel -, hogy benyújtja ezt a
pályázatot.
Az alább felsorolt elképzeléseik megegyeznek az önkormányzat előzetes terveivel. Egyesület
esetében a fejlesztés bruttó értéke kerül finanszírozásra 100 %-ban, így ebben az esetben nem
kell, vagy csak minimális összegben önrészre számítani.
A nagylózsi 242 hrsz-ú ( óvodával szemben ) ingatlan egyik részén új játszótér kialakítása,
(egy kisebb játszótorony, laphinta , elsősorban az óvodás korú gyermekek részére) a másik
részén egy pihenőhely kiépítése paddal, kerékpártárolóval, szemetessel, információs táblával,
kandeláberrel.
111/3 hrsz-ú ingatlanon („régi” játszótér), új játszóeszközök felépítése, régi eszközök
felújítása és szabványosítása a jogszabályi követelményeknek megfelelően.
Elhelyezésre kerülne egy nagyobb játszótorony, drótkötélpálya, kisebb játszóeszközök.
A játszóterekre vonatkozó támogatási kérelem maximum 5 millió forint lehet, ezen
költségvetést a fenti tervek elérik.
További elképzelések:
Sportpálya fejlesztése: 2 db labdafogó háló, 2 db cserepad.
Önkormányzatunk hivatala minden segítséget megad az egyesület részére, hogy sikeres
pályázatot tudjon benyújtani.
Kérem támogató döntésüket, az ÜGYESEN Egyesület pályázatával kapcsolatban.
A döntésnek az alábbi kérdéskörökre kell kiterjedni:

- Az önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanokat az ÜGYESEN Egyesület, mint
támogatott (nagylózsi: 242, 111/3, 356 hrsz-ú) rendelkezésre bocsátja a fejlesztések
megvalósulása céljából.
- A fejlesztés és az üzemeltetés során minden segítséget megad – és a szabad bejárást az
ingatlanokra nem akadályozza -, a nyertes pályázat megvalósítása során.
-

A tartalmilag és formailag megvalósuló beruházást követően az 5 éves fenntartási idő
betartásában a kedvezményezetett nem akadályozza.

Tekintettel, hogy a pályázatot benyújtó egyesület nem rendelkezik olyan saját erővel, mely a
pályázat előzetes költségeinek kifizetését, illetve a kivitelezés során a számlák folyamatos
kiegyenlítését lehetővé teszi, további pénzügyi döntés meghozatala is szükséges.
Kérem, e tárgyban hozott döntésük során kiemelten vegyék figyelembe azt a tényt, hogy a
beruházás önkormányzat tulajdonában történik – értéknöveléssel jár –, valamint a fejlesztések
megvalósulása a helyi lakosság igényeinek megfelelően és érdekében történik.
A döntésnek – pénzügyi tárgyban - az alábbi kérdéskörökre kell kiterjedni:
-

az önkormányzat a pályázat előkészítése során felmerülő költségek erejéig az
egyesületet támogatásban részesíti. (pályázat írás és tervezés költsége)

-

nyertes pályázat esetén, ezen előzetes költségekre, a támogatás megérkezését követően
az egyesületnek visszafizetési kötelezettsége van.

-

a fejlesztések kivitelezése során az önkormányzat felhalmozási célú támogatási
kölcsönben részesíti az egyesületet.

Tóthné Szigeti Éva: Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy összeférhetetlenség miatt, mivel
az e határozatok tárgyában érintett ÜGYESEN Egyesület elnöke vagyok, a
döntéshozatalokból kizárni szíveskedjenek.
A Képviselő-testület
3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 fő tartózkodásával a
következő határozatot hozta:
104/2012. (X.17.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tóthné
Szigeti Éva polgármester, mint egyben az ÜGYESEN
Egyesület elnökének összeférhetetlenség iránti bejelentését
elfogadja, az egyesületet érintő döntésekből kizárja.
Felelős: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

105/2012. (X.17.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
ÜGYESEN Egyesület (Székhely: 9482 Nagylózs, Arany J. u.
2.) Falumegújításra és – fejlesztésre benyújtásra kerülő
pályázatát támogatja.
Az egyesület által tervezett fejlesztési elképzelésekkel – melyek
az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon kerülnek
megvalósításra egyetért.
Az ÜGYESEN Egyesület, mint támogatott rendelkezésre
bocsátja a fejlesztések megvalósulása céljából a nagylózsi: 242,
111/3, 356 hrsz-ú ingatlanokat.
A fejlesztés és az üzemeltetés során minden segítséget megad
és szabad bejárást biztosít az ingatlanokra a nyertes pályázat
megvalósítása során.
A tartalmilag és formailag megvalósuló beruházást követően,
az 5 éves fenntartási idő betartásában a kedvezményezetett
nem akadályozza.
Meghatalmazza Pintér József alpolgármestert, hogy fenti
döntések eredményeként keletkező iratok – pl. Megállapodások
– aláírására.
Felelős: Pintér József – alpolgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület

3 igen szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
106/2012. (X.17.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
ÜGYESEN Egyesület (Székhely: 9482 Nagylózs, Arany J. u.
2.) Falumegújításra és – fejlesztésre benyújtásra kerülő
pályázatát a 105/2012. (X.17.) Kt. határozatban foglaltak
szerint támogatja.
Az önkormányzat a pályázat előkészítése során felmerülő
költségek erejéig az egyesületet
támogatásban részesíti.
(pályázat írás és tervezés költsége)
Nyertes pályázat esetén fenti, előzetes költségekre, a támogatás
megérkezését követően az egyesületnek visszafizetési
kötelezettsége van.
A fejlesztések kivitelezése során, a számlák folyamatos
kiegyenlítése céljából, az önkormányzat felhalmozási célú
támogatási kölcsönben részesíti az egyesületet.

Fenti vállalásokat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséből
biztosítja.
Felelős: Pintér József – alpolgármester
Határidő: azonnal
Tóthné Szigeti Éva: A Falumegújítás – és fejlesztés pályázat keretében a nagylózsi
egyházközség is nyújthatna be pályázatot. A korábbi testületi ülésen tárgyaltuk az
egyházközség, plébánia előtti terület felújítására vonatkozó kérelmét.
Bros Gergely atya jelezte önkormányzatunk felé, hogy szeretnének ezen pályázaton támogatás
iránti kérelmet benyújtani, ezen terület parkosítására, pihenőhely kialakítására.
Tekintettel, hogy ez az ingatlan (467 hrsz-ú út megnevezésű ingatlanhoz tartozó közterület )
az önkormányzat tulajdonában van, szükségük van a pályázat benyújtásához testületünk
döntésére. Azonos tartalommal, mint az ÜGYESEN Egyesület esetében, azonban itt
költségek viselése tárgyban nem születne döntés.
A Képviselő-testület
határozatot hozta:

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
107/2012. (X.17.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Római
Katolikus Egyházközség Nagylózs Egyházközség
( 9482
Nagylózs, Arany J. u. 1.) Falumegújításra és – fejlesztésre
benyújtásra kerülő pályázatát támogatja.
Az egyesület által tervezett fejlesztési elképzelésekkel – melyek
az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon ( nagylózsi 467
hrsz. ) kerül megvalósításra – pihenőhely kialakítása egyetért.
A Nagylózs Egyházközség, mint támogatott rendelkezésre
bocsátja a fejlesztések megvalósulása céljából a nagylózsi 467
hrsz-ú ingatlant.
A fejlesztés és az üzemeltetés során minden segítséget megad
és szabad bejárást biztosít az ingatlanra a nyertes pályázat
megvalósítása során.
A tartalmilag és formailag megvalósuló beruházást követően,
az 5 éves fenntartási idő betartásában a kedvezményezetett
nem akadályozza.
Meghatalmazza Tóthné Szigeti Éva polgármestert, a fenti
döntések eredményeként keletkező iratok – pl. Megállapodások
– aláírására.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: azonnal

b.) A „régi” lakóparkban történő egységes fásítás
Tóthné Szigeti Éva: A 2012. augusztus hóban megtartott testületi ülésen beszéltünk arról,
hogy a testület szeretne a régi lakóparkban egységes utcaképet kialakítani. Tájékozódtam
arról, hogy milyen típusú fák ültetése lenne szép és célszerű. A kiválasztáskor figyelembe
vettem a facsemeték árán túl azt is, hogy a jövőben megépítésre kerülő járdákat a fák
gyökérzete ne „nyomja fel”.
Többféle fatípus is szóba jöhetne, melyek darabonkénti ára kb. 5-6 ezer forint.
A Képviselő-testület – a fenti tájékoztatást és egyeztető megbeszélést követően szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

4 igen

108/2012. (X.17.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testület úgy dönt,
hogy az „régi” lakópark utcáiban nem végez egységes fásítást.
A lakosok részére nem határozza meg, hogy milyen típusú fát
ültessenek az ingatlanuk előtti közterületre, azonban az alábbi
kikötést teszi:
Az önkormányzat közterületére – magáningatlanok előtti
részre- nem ültethető fenyőfa a talajközeli szétterülő gyökérzet
miatt..
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: azonnal
e.) Védőnői beszámoló
Tóthné Szigeti Éva: Virágh Imréné védőnő elkészítette a Nagylózs és Sopronkövesd
községek Területi és Iskola-egészségügyi Védőnői Ellátásáról készült beszámolót.
A beszámoló kitér a tárgyi feltételekre, melyek megfelelőek. Ismerteti a védőnői ellátást,
várandós anyák gondozását. (Nagylózson jelenleg három főt gondoznak). Kitér a
gyermekágyasok gondozására, a csecsemő és gyermekvédelemre és nővédelemre, valamint
területi egészségnevelésre.
A védőnő összegzésében leírja, hogy körzetében a védőnői ellátás zavartalanul működik.
Folyamatos és zavartalan kapcsolatot tud tartani a háziorvossal, önkormányzattal,
intézmények vezetőivel, szülés és gyermekorvos szakorvosokkal.
A beszámoló anyagát teljes terjedelmében rendelkezésre bocsátom, döntést megelőző
megismerésre.
A Képviselő-testület
határozatot hozta:

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
109/2012. (X.17.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Nagylózs és Sopronkövesd községek Területi és Iskolaegészségügyi Védőnői Ellátásáról készült beszámolót
megismerte, elfogadja.

Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: azonnal
f.) Fertőd Mikro-Térségi Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Tóthné Szigeti Éva: Fertőd Város Önkormányzata megküldte részünkre az Intézményi
Társulás Megállapodásának módosítására vonatkozó Megállapodás tervezetét. A
Megállapodás módosítása maga után vonja az intézmény Alapító Okiratának módosítását,
melyről szintén megkaptuk a tervezetet. Önkormányzatunk, mint társult tagnak ezen
dokumentum tervezeteket meg kell ismernie és jóvá kell hagynia.
A Képviselő-testület
határozatot hozta:

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
110/2012. (X.17.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fertőd Mikro
– térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló
Megállapodás módosítását megismerte, elfogadja.
Megismerte továbbá a Fertőd Mikro Térségi Szociális Szolgáltató
központ Alapító Okiratának módosítását, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.
Az Alapító okiratokban foglaltakat tudomásul veszi, elfogadja.
Megbízza Tóthné Szigeti Éva polgármestert és Olaszyné Fülöp Anita
jegyzőt a Megállapodás aláírásával.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
Határidő: azonnal

Zárt ülés

8. napirendi pont

Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra érkező vételi ajánlat elbírálása
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen 111/2012.
(X.17.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy az ajánlatot elfogadja és a tulajdonában lévő
ingatlant 1 100 000 Ft összegért értékesíti.
Miután több napirendi pont nem volt, Tóthné Szigeti Éva polgármester az ülést 20 óra 15
perckor bezárta.
Kmf.

Tóthné Szigeti Éva
polgármester

Olaszyné Fülöp Anita
jegyző

Nagylózs Község Önkormányzatának
K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E
Ügyiratszám: 72- 38/2012

Jegyzőkönyv
Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 17. napján
17 órakor megtartott testületi üléséről
Jelen vannak:

Tóthné Szigeti Éva polgármester
Pintér József - alpolgármester
Bors István- képviselő
Kalló János- képviselő
Olaszyné Fülöp Anita – jegyző

Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, a Jegyző Asszonyt és az 1. és 2.
napirendi ponthoz meghívott vendégünket, Nagy Tamásné óvodavezetőt.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a megválasztott 5 fő képviselőből 4
fő jelen van.
A 7. napirendi pont keretében javaslom még tárgyalni a védőnői beszámolót, valamint a
Fertőd Mikro-Térségi Szociális Intézményi Társulás megállapodásának módosítását.
A képviselő-testület a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadta:
Nyílt ülés:
1. Napirendi pont
A Virágfüzér Óvoda „új” Szervezeti és Működési Szabályzatának megismerése és
elfogadása.
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Meghívottként jelen van: Nagy Tamásné - óvodavezető
2. Napirendi pont
A Virágfüzér Óvodában a maximális csoport létszám túllépésének engedélyezése
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
Meghívottként jelen van: Nagy Tamásné - óvodavezető
3. Napirendi pont
Általános Iskola és óvoda Lövő Alapító Okirat módosításának – hiánypótlást követően –
megismerése és elfogadása ( szóbeli előterjesztés )
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
4. Napirendi pont
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2013. évi
csatlakozás
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
5. Napirendi pont
Járási hivatalok kialakításával kapcsolatos Megállapodás megismerése és elfogadása
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző

6. Napirendi pont
Nyilatkozat az önkormányzat saját tulajdonában álló, köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
7. Napirendi pont
Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók.
a.)
b.)
c.)
d.)

Megjelent a Falumegújítás – és fejlesztés pályázat
A „régi” lakóparkban történő egységes fásítás
Védőnői beszámoló
Fertőd Mikro-Térségi Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Zárt ülés:
8.) Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra érkező vételi ajánlat elbírálása
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester
1. napirendi pont
A Virágfüzér Óvoda „új” Szervezeti és Működési Szabályzatának
megismerése és elfogadása.
Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm körünkben Nagy Tamásné, Anikó óvoda vezetőt. Felkérem,
hogy szíveskedjen tájékoztatni a képviselő-testületet a Szervezeti is Működési szabályzat
módosításáról, annak indokáról.
Nagy Tamásné: Köszönöm a lehetőséget, hogy ismét személyesen terjeszthetem elő
kérelmemet. A közoktatási törvényt felváltotta a köznevelési törvény, ezért az
alapdokumentumokat át kell dolgozni. Az előző ülésen a testület már megismerte az új
Házirendet, most az SzMSz módosítása vált időszerűvé, melyet 2012. december 31-ig kell
elvégezni. Ezt követően a Pedagógia Program felülvizsgálatára kerül sor. Ezen
dokumentumokat honlapon is közzé kell tenni.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
98/2012. (X.17.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Virágfüzér Óvoda Szervezeti és
Működési szabályzatának tervezetét megismerte,
elfogadja.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: azonnal

2. napirendi pont
A Virágfüzér Óvodában a maximális csoport létszám túllépésének engedélyezése
Tóthné Szigeti Éva: Képviselő-testületünk előtt már ismert, hogy az óvoda gyermeklétszáma
az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett. Az Alapító Okiratban jelenleg 40 fős létszám
szerepel. Szükségessé vált a csoportlétszámok képviselő-testületi hatáskörben történő
megemelése, hogy intézményünk jogszerűen tudjon működni.
Ezen eljárás során szükséges volt kikérni a Pinnye Község Önkormányzat véleményét, mely
megérkezett, nem kívánnak élni véleményezési jogokkal, döntésünket elfogadják.
Nagy Anikó: A T. Képviselő-testület részére a napirendi pontra vonatkozóan részletes írásos
előterjesztés készült. A csoportlétszámok növelésére vonatkozó döntés szükségszerű, kérem
támogató döntésüket.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
99/2012. (X.17.) határozat
Virágfüzér Óvoda maximális csoport létszám 20%kal történő túllépésének engedélyezése a 2012/2013as nevelési évre vonatkozóan:
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete,
mint
a
Nagylózs-Pinnye
Intézményfenntartó
Társulás
gesztor
önkormányzata engedélyezi a Virágfüzér Óvoda
részére a 2012/2013-as nevelési évben a maximális
csoportlétszámok 20%-kal történő túllépését a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3.
számú melléklet II. rész 7. pontja alapján az alábbi
csoportokban:
Óvodai csoportok:
- Kiscsoport csoport: 21 fő
- Vegyes- csoport. 26 fő
2.) Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza a jegyzőt, hogy
az 1.) pontban foglalt döntéséről Pinnye Község
Önkormányzatának Képviselő-testületét
soros ülésén során tájékoztassa.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Olaszyné Fülöp Anita - jegyző
Határidő: azonnal

3. napirendi pont
Általános Iskola és óvoda Lövő Alapító Okirat módosításának – hiánypótlást követően –
megismerése és elfogadása ( szóbeli előterjesztés )
Olaszyné Fülöp Anita: Az előző testületi ülésen már elfogadásra került az Általános Iskola és
óvoda Lövő Alapító Okiratának módosítása. Benyújtását követőn a Magyar Államkincstártól
hiánypótlás érkezett ezért ismételt módosítása vált szükségessé. Kérem az írásos melléklet
ismeretében a módosítás elfogadását.
A Képviselő-testület
határozatot hozta:

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
100/2012. (X.17.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Lövő Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratában
foglaltakat megismerte, elfogadja.
Felhatalmazza Tóthné Szigeti Éva polgármestert az
Alapító Okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
4. napirendi pont

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
2013. évi csatlakozás
Olaszyné Fülöp Anita: Az írásos előterjesztés ismeretében kérem a T. Képviselőket a
határozati javaslatban foglalt döntés meghozatalára.
A Képviselő-testület
határozatot hozta:

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
101/2012. (X.17.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. évben is csatlakozik a Bursa Hungarica
felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz.
Az Önkormányzatot érintő önrészt a Képviselő-testület
a 2013. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
vonatkozó Csatlakozási Nyilatkozat aláírására és a
Támogatáskezelő által üzemeltetett elektronikus
pályázatkezelő rendszerben (EPER-Bursa rendszer)
történő regisztrálásra.
Határidő: 2012. október 26.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester

5. napirendi pont
Járási hivatalok kialakításával kapcsolatos Megállapodás megismerése és elfogadása
Tóthné Szigeti Éva: Az írásos előterjesztés valamint annak mellékletei – Megállapodások –
ismeretében kérem a testületet, hogy hozza meg támogató döntését.

A Képviselő-testület

4 igen szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
102/2012. (X.17.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testület a járási
hivatalok kialakításával kapcsolatos Megállapodás-tervezetet ,
valamint az ügysegédre vonatkozó Szerződés tervezetben
foglaltakat megismerte, elfogadja.
Meghatalmazza Tóthné Szigeti Éva polgármestert a
Megállapodás valamint a Szerződés aláírására.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont

Nyilatkozat az önkormányzat saját tulajdonában álló, köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.
Olaszyné Fülöp Anita: Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a részletes írásos előterjesztés
ismeretében hozzá meg döntését a napirendi pont tárgyában.
A Képviselő-testület
határozatot hozta:

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
103/2012. (X.17.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete A nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi törvény 74.§-ban foglaltak
ismeretében úgy dönt, hogy nem kívánja vállalni a
tulajdonában lévő ingatlanban elhelyezkedő tagiskola
működtetésének költségeit 2013. január 1. napjától.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont

Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók.
a.) Megjelent a Falumegújítás – és fejlesztés pályázat

Tóthné Szigeti Éva: A korábbi üléseken már több alkalommal is beszéltünk róla, hogy
megjelenik egy falumegújítás és – fejlesztésre irányuló pályázat, melynek keretében játszótér
felújítására és új játszótér kialakítására tervezünk támogatást benyújtani.
A pályázati kiírás megjelent, azonban az abban foglalt – újabb - kikötésnek nem tud az
önkormányzat eleget tenni /jelenleg még lezáratlan MVH-s pályázatunk van/, ezért nem
tudunk pályázni.
Szeretném polgármesterként átadni a szót a jegyző Asszonynak, hogy tájékoztatást nyújtson a
lehetőségekről.

Olaszyné Fülöp Anita: Amint a polgármester Asszony már elmondta, az önkormányzatunk
nem tud pályázni, azonban nem szabad a településnek kihagyni ezt a lehetőséget, hogy
játszótereket tudjunk kialakítani. Fontos cél, hiszen a település gyermeklétszáma már most is
magas és várhatóan folyamatosan növekedni fog.
A pályázati kiírás lehetőséget ad arra is, hogy az önkormányzat területén működő (nagylózsi
székhelyű) egyesületek nyújtsanak be pályázatot, az önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanon történő fejlesztési elképzelések vonatkozásában.
Az ÜGYESEN Egyesület vállalná – mivel e cél mint: a nagylózson élő gyerekek
életminőségének javítása, egyesületük feladatai közt szerepel -, hogy benyújtja ezt a
pályázatot.
Az alább felsorolt elképzeléseik megegyeznek az önkormányzat előzetes terveivel. Egyesület
esetében a fejlesztés bruttó értéke kerül finanszírozásra 100 %-ban, így ebben az esetben nem
kell, vagy csak minimális összegben önrészre számítani.
A nagylózsi 242 hrsz-ú ( óvodával szemben ) ingatlan egyik részén új játszótér kialakítása,
(egy kisebb játszótorony, laphinta , elsősorban az óvodás korú gyermekek részére) a másik
részén egy pihenőhely kiépítése paddal, kerékpártárolóval, szemetessel, információs táblával,
kandeláberrel.
111/3 hrsz-ú ingatlanon („régi” játszótér), új játszóeszközök felépítése, régi eszközök
felújítása és szabványosítása a jogszabályi követelményeknek megfelelően.
Elhelyezésre kerülne egy nagyobb játszótorony, drótkötélpálya, kisebb játszóeszközök.
A játszóterekre vonatkozó támogatási kérelem maximum 5 millió forint lehet, ezen
költségvetést a fenti tervek elérik.
További elképzelések:
Sportpálya fejlesztése: 2 db labdafogó háló, 2 db cserepad.
Önkormányzatunk hivatala minden segítséget megad az egyesület részére, hogy sikeres
pályázatot tudjon benyújtani.
Kérem támogató döntésüket, az ÜGYESEN Egyesület pályázatával kapcsolatban.
A döntésnek az alábbi kérdéskörökre kell kiterjedni:

- Az önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanokat az ÜGYESEN Egyesület, mint
támogatott (nagylózsi: 242, 111/3, 356 hrsz-ú) rendelkezésre bocsátja a fejlesztések
megvalósulása céljából.
- A fejlesztés és az üzemeltetés során minden segítséget megad – és a szabad bejárást az
ingatlanokra nem akadályozza -, a nyertes pályázat megvalósítása során.
-

A tartalmilag és formailag megvalósuló beruházást követően az 5 éves fenntartási idő
betartásában a kedvezményezetett nem akadályozza.

Tekintettel, hogy a pályázatot benyújtó egyesület nem rendelkezik olyan saját erővel, mely a
pályázat előzetes költségeinek kifizetését, illetve a kivitelezés során a számlák folyamatos
kiegyenlítését lehetővé teszi, további pénzügyi döntés meghozatala is szükséges.
Kérem, e tárgyban hozott döntésük során kiemelten vegyék figyelembe azt a tényt, hogy a
beruházás önkormányzat tulajdonában történik – értéknöveléssel jár –, valamint a fejlesztések
megvalósulása a helyi lakosság igényeinek megfelelően és érdekében történik.
A döntésnek – pénzügyi tárgyban - az alábbi kérdéskörökre kell kiterjedni:
-

az önkormányzat a pályázat előkészítése során felmerülő költségek erejéig az
egyesületet támogatásban részesíti. (pályázat írás és tervezés költsége)

-

nyertes pályázat esetén, ezen előzetes költségekre, a támogatás megérkezését követően
az egyesületnek visszafizetési kötelezettsége van.

-

a fejlesztések kivitelezése során az önkormányzat felhalmozási célú támogatási
kölcsönben részesíti az egyesületet.

Tóthné Szigeti Éva: Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy összeférhetetlenség miatt, mivel
az e határozatok tárgyában érintett ÜGYESEN Egyesület elnöke vagyok, a
döntéshozatalokból kizárni szíveskedjenek.
A Képviselő-testület
3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 fő tartózkodásával a
következő határozatot hozta:
104/2012. (X.17.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tóthné
Szigeti Éva polgármester, mint egyben az ÜGYESEN
Egyesület elnökének összeférhetetlenség iránti bejelentését
elfogadja, az egyesületet érintő döntésekből kizárja.
Felelős: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

105/2012. (X.17.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
ÜGYESEN Egyesület (Székhely: 9482 Nagylózs, Arany J. u.
2.) Falumegújításra és – fejlesztésre benyújtásra kerülő
pályázatát támogatja.
Az egyesület által tervezett fejlesztési elképzelésekkel – melyek
az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon kerülnek
megvalósításra egyetért.
Az ÜGYESEN Egyesület, mint támogatott rendelkezésre
bocsátja a fejlesztések megvalósulása céljából a nagylózsi: 242,
111/3, 356 hrsz-ú ingatlanokat.
A fejlesztés és az üzemeltetés során minden segítséget megad
és szabad bejárást biztosít az ingatlanokra a nyertes pályázat
megvalósítása során.
A tartalmilag és formailag megvalósuló beruházást követően,
az 5 éves fenntartási idő betartásában a kedvezményezetett
nem akadályozza.
Meghatalmazza Pintér József alpolgármestert, hogy fenti
döntések eredményeként keletkező iratok – pl. Megállapodások
– aláírására.
Felelős: Pintér József – alpolgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület

3 igen szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
106/2012. (X.17.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
ÜGYESEN Egyesület (Székhely: 9482 Nagylózs, Arany J. u.
2.) Falumegújításra és – fejlesztésre benyújtásra kerülő
pályázatát a 105/2012. (X.17.) Kt. határozatban foglaltak
szerint támogatja.
Az önkormányzat a pályázat előkészítése során felmerülő
költségek erejéig az egyesületet
támogatásban részesíti.
(pályázat írás és tervezés költsége)
Nyertes pályázat esetén fenti, előzetes költségekre, a támogatás
megérkezését követően az egyesületnek visszafizetési
kötelezettsége van.
A fejlesztések kivitelezése során, a számlák folyamatos
kiegyenlítése céljából, az önkormányzat felhalmozási célú
támogatási kölcsönben részesíti az egyesületet.

Fenti vállalásokat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséből
biztosítja.
Felelős: Pintér József – alpolgármester
Határidő: azonnal
Tóthné Szigeti Éva: A Falumegújítás – és fejlesztés pályázat keretében a nagylózsi
egyházközség is nyújthatna be pályázatot. A korábbi testületi ülésen tárgyaltuk az
egyházközség, plébánia előtti terület felújítására vonatkozó kérelmét.
Bros Gergely atya jelezte önkormányzatunk felé, hogy szeretnének ezen pályázaton támogatás
iránti kérelmet benyújtani, ezen terület parkosítására, pihenőhely kialakítására.
Tekintettel, hogy ez az ingatlan (467 hrsz-ú út megnevezésű ingatlanhoz tartozó közterület )
az önkormányzat tulajdonában van, szükségük van a pályázat benyújtásához testületünk
döntésére. Azonos tartalommal, mint az ÜGYESEN Egyesület esetében, azonban itt
költségek viselése tárgyban nem születne döntés.
A Képviselő-testület
határozatot hozta:

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
107/2012. (X.17.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Római
Katolikus Egyházközség Nagylózs Egyházközség
( 9482
Nagylózs, Arany J. u. 1.) Falumegújításra és – fejlesztésre
benyújtásra kerülő pályázatát támogatja.
Az egyesület által tervezett fejlesztési elképzelésekkel – melyek
az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon ( nagylózsi 467
hrsz. ) kerül megvalósításra – pihenőhely kialakítása egyetért.
A Nagylózs Egyházközség, mint támogatott rendelkezésre
bocsátja a fejlesztések megvalósulása céljából a nagylózsi 467
hrsz-ú ingatlant.
A fejlesztés és az üzemeltetés során minden segítséget megad
és szabad bejárást biztosít az ingatlanra a nyertes pályázat
megvalósítása során.
A tartalmilag és formailag megvalósuló beruházást követően,
az 5 éves fenntartási idő betartásában a kedvezményezetett
nem akadályozza.
Meghatalmazza Tóthné Szigeti Éva polgármestert, a fenti
döntések eredményeként keletkező iratok – pl. Megállapodások
– aláírására.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: azonnal

b.) A „régi” lakóparkban történő egységes fásítás
Tóthné Szigeti Éva: A 2012. augusztus hóban megtartott testületi ülésen beszéltünk arról,
hogy a testület szeretne a régi lakóparkban egységes utcaképet kialakítani. Tájékozódtam
arról, hogy milyen típusú fák ültetése lenne szép és célszerű. A kiválasztáskor figyelembe
vettem a facsemeték árán túl azt is, hogy a jövőben megépítésre kerülő járdákat a fák
gyökérzete ne „nyomja fel”.
Többféle fatípus is szóba jöhetne, melyek darabonkénti ára kb. 5-6 ezer forint.
A Képviselő-testület – a fenti tájékoztatást és egyeztető megbeszélést követően szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

4 igen

108/2012. (X.17.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testület úgy dönt,
hogy az „régi” lakópark utcáiban nem végez egységes fásítást.
A lakosok részére nem határozza meg, hogy milyen típusú fát
ültessenek az ingatlanuk előtti közterületre, azonban az alábbi
kikötést teszi:
Az önkormányzat közterületére – magáningatlanok előtti
részre- nem ültethető fenyőfa a talajközeli szétterülő gyökérzet
miatt..
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: azonnal
e.) Védőnői beszámoló
Tóthné Szigeti Éva: Virágh Imréné védőnő elkészítette a Nagylózs és Sopronkövesd
községek Területi és Iskola-egészségügyi Védőnői Ellátásáról készült beszámolót.
A beszámoló kitér a tárgyi feltételekre, melyek megfelelőek. Ismerteti a védőnői ellátást,
várandós anyák gondozását. (Nagylózson jelenleg három főt gondoznak). Kitér a
gyermekágyasok gondozására, a csecsemő és gyermekvédelemre és nővédelemre, valamint
területi egészségnevelésre.
A védőnő összegzésében leírja, hogy körzetében a védőnői ellátás zavartalanul működik.
Folyamatos és zavartalan kapcsolatot tud tartani a háziorvossal, önkormányzattal,
intézmények vezetőivel, szülés és gyermekorvos szakorvosokkal.
A beszámoló anyagát teljes terjedelmében rendelkezésre bocsátom, döntést megelőző
megismerésre.
A Képviselő-testület
határozatot hozta:

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
109/2012. (X.17.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Nagylózs és Sopronkövesd községek Területi és Iskolaegészségügyi Védőnői Ellátásáról készült beszámolót
megismerte, elfogadja.

Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: azonnal
f.) Fertőd Mikro-Térségi Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Tóthné Szigeti Éva: Fertőd Város Önkormányzata megküldte részünkre az Intézményi
Társulás Megállapodásának módosítására vonatkozó Megállapodás tervezetét. A
Megállapodás módosítása maga után vonja az intézmény Alapító Okiratának módosítását,
melyről szintén megkaptuk a tervezetet. Önkormányzatunk, mint társult tagnak ezen
dokumentum tervezeteket meg kell ismernie és jóvá kell hagynia.
A Képviselő-testület
határozatot hozta:

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
110/2012. (X.17.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fertőd Mikro
– térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló
Megállapodás módosítását megismerte, elfogadja.
Megismerte továbbá a Fertőd Mikro Térségi Szociális Szolgáltató
központ Alapító Okiratának módosítását, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.
Az Alapító okiratokban foglaltakat tudomásul veszi, elfogadja.
Megbízza Tóthné Szigeti Éva polgármestert és Olaszyné Fülöp Anita
jegyzőt a Megállapodás aláírásával.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
Határidő: azonnal

Zárt ülés

8. napirendi pont

Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra érkező vételi ajánlat elbírálása
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen 111/2012.
(X.17.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy az ajánlatot elfogadja és a tulajdonában lévő
ingatlant 1 100 000 Ft összegért értékesíti.
Miután több napirendi pont nem volt, Tóthné Szigeti Éva polgármester az ülést 20 óra 15
perckor bezárta.
Kmf.

Tóthné Szigeti Éva
polgármester

Olaszyné Fülöp Anita
jegyző

