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Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 17 órakor 
megtartott rendkívüli testületi üléséről 
 
Jelen vannak:  Tóthné Szigeti Éva polgármester 
                                           Pintér József - alpolgármester 
   Bors István-  képviselő 

Hegyi István - képviselő 
   Kalló János -  képviselő    
                Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 
 
Tóthné Szigeti Éva:  Köszöntöm az egyesületek képviselőit, a Képviselő-testület tagjait és a Jegyző Asszonyt. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő jelen van.  
 
A zárt ülés napirendi pontjai közt javaslom tárgyalni Raffai Ádám támogatás iránti kérelmét. 
 
Tóthné Szigeti Éva polgármester megállapította, hogy Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadta. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
 
Nyílt ülés 
 

1. Helyi Egyesületek képviselőinek tájékoztatása az egyesületük 2011. évi tevékenységéről. 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
Meghívottak: Nagylózsi Sport Klub, ÜGYESEN Egyesület, Bel Canto Vegyeskari Egyesület, Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület, Önkéntes Polgárőr Egyesület, „Szenkira” Közhasznú Egyesület, Nagylózsi 
Naplemente Idősek Klubja képviselői. 

 
2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása. 

 Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 
 

3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetése 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
Meghívottként jelen van: Csigóné Mikó Anita – pénzügyi előadó 

 
4. Házszám megállapítás iránti kérelmek elbírálása 

Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 

5. Pereszteg Község Önkormányzatának központi hivatal létrehozásával kapcsolatos 
válaszának ismertetése, megtárgyalása. 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 

 
6. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók. 

Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 

- a régi polgármesteri hivatal épületének bérbeadásának lehetőségéről tájékoztatás 
- hulladékszállítási díjról történő tájékoztatás 
- A Vöröskereszt támogatás iránti kérelmének elbírálása 
- A közcélú csatornák fenntartására és védekezési tartalékra rendelkezésre álló 

összeg 2012. évi felhasználása 
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Zárt ülés: 
         

7. A nagylózsi 360 hrsz-ú  ingatlan egy részének  megvásárlásával kapcsolatos tájékoztatás 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 

 
8. Támogatás iránti kérelem nemzetközi sportversenyen történő részvételhez 
 
9. Az „új” lakópark szélvédetté tétele érdekében történő ingatlan vásárlás lehetőségéről tájékoztatás. 

Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester  
 
 

1. napirendi pont 
 

Helyi Egyesületek képviselőinek tájékoztatása az egyesületük 2011. évi tevékenységéről 
 
 

Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm az egyesületek képviselőit! Legelőször szeretném megköszönni az egyesületek 
munkáját, mellyel Nagylózs kulturális- és sportéletét gazdagították, továbbá védelmét biztosították. Külön 
szeretném megköszönni azt az összefogást, mellyel a niederfüllbach-i küldöttség fogadását segítették. 
 
Az Önök javaslatai alapján is összeállított „Csarnok téri összefogás” pályázat támogatásban részesült. 398.500 
Ft-ot kap Nagylózs a Kálvária környezetének parkosításához az ÖKOTÁRS Alapítvány jóvoltából. A 
munkálatokat márciusban kezdjük, a növények beültetését április 20-21-ére tervezzük. Kérem, egyesületük 
részvételével segítsék a park létrehozását! 
 
Az írásos beszámolókat, melyek az elmúlt évben végzett tevékenységekről szólnak, megkaptuk. Kérem, szóban 
egészítsék ki a leírtakat. 
 
Németh Gábor, a nagylózsi Sport Klub elnöke ismerteti a klub 2011-es tevékenységét, a sportöltöző felújítási 
munkáinak helyzetét. 
 
Sárközi Lászlóné, mint a Nagylózsi Naplemente Idősek Klubja elnöke elmondja, hogy az egyesület bírósági 
bejegyzése megtörtént, és a tagság lelkesen készül az idei programokra. Szeretnénk régi történeteket, verseket, 
mondókákat is gyűjteni a nagylózsi idősektől. 
 
Némethné Gombik Tünde, a Bel Canto Vegyeskari Egyesület elnöke az elmúlt év rendezvényein túl a 2012-ben 
megrendezésre kerülő Ikva-menti Dalostalálkozóról is beszél, melyre az erdélyi Magyarfenes kórusát is 
szeretnék meghívni. A kb. 50 fős kórus vendéglátásához segítséget kér az önkormányzattól. 
 
Rákóczi Józsefné, az ÜGYESEN Egyesület elnökhelyettese a 2011-ben szervezett programokon túl elmondja, 
hogy az egyesülethez csatlakozott a Jazz-balett csoport. 
 
Marton Árpád, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka a tűzoltóság helyzetéről beszél. További 
formaruhákat szeretnének vásárolni. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Szeretném megkérdezni, hogy az Együttműködési Megállapodásban a szervezet 
alapszabályában megfogalmazott tevékenységén túl is vállalt feladatokat: a falusátor ponyvájának felhúzásában 
és lebontásában segítséget, továbbá a falunapi programokon való részvételt. De nem voltatok ott, miért? 
 
Marton Árpád: Mert nem tudtuk a sátorállítás pontos időpontját. A tagoknak tudok szólni, de kötelezni nem 
tudom őket. 
 
Némethné Gombik Tünde, a „Szenkira” Közhasznú Egyesület nevében mondja el a 2011-ben megszervezett 
programokat.  
 
 Marton Árpád az Önkéntes Polgárőr Egyesület nevében elmondja, hogy láthatósági mellényeken túl további 
„egyenruhákra” van szükség. 
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A képviselő-testület 5  igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

8/2012. (II.15.) K.t. határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
a Nagylózsi Sport Klub, 
a Bel Canto Vegyeskari Egyesület 
az ÜGYESEN Egyesület 
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület,  
a „Szenkira” Közhasznú Egyesület, valamint  
az Önkéntes Polgárőr Egyesület  
képviselőjének 
 
2011. évi tevékenységükre vonatkozó tájékoztatóját 
megismerte, a támogatási összeg felhasználásáról szóló 
beszámolókat elfogadja. 
Határidő: azonnal 

        Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 
 

2. napirendi pont 
 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 
 

Tóthné Szigeti Éva: Előirányzat módosítások miatt szükségessé vált az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének módosítása. Csigóné Mikó Anita elkészítette a módosításról szóló anyagot. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Döntéshozatal:  

 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
minősített többséggel, egyhangú szavazati aránnyal az 
előterjesztésnek megfelelően megalkotta az önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletet módosításáról szóló 1/2012. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. napirendi pont 
 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetése 
 
 

Hegyi István képviselő – igazolt elfoglaltsága miatt távozik. Tóthné Szigeti Éva polgármester megállapítja, 
hogy az ülés 4 fővel továbbra is határozatképes. 
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Tóthné Szigeti Éva: Az önkormányzat hivatala elkészítette a 2012. évi költségvetés rendelet-tervezetet (és 
mellékleteit). A Tisztelt Képviselők ezen dokumentumokat, valamint az írásos előterjesztést megkapták. Kérem, 
hogy mondják el véleményüket módosító javaslataikat a 2012. évi költségvetés vonatkozásában. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta, melynek eredményeként az alábbi módosító javaslatokat 
tette az egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadások megnevezésű, 3. számú melléklet vonatkozásában: 
 

- a Bel Canto Vegyeskari Egyesület támogatása 100 000 Ft-tal emelkedik, összesen: 150 000 Ft (a 
többlettámogatást az idén megrendezésre kerülő Ikva-parti Dalostalálkozóra Erdélyből érkező 
nagyszámú résztvevő vendéglátásához szavazta meg a testület) 

 
- az Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási összege: 50 000 Ft-tal nő, így összesen 300 000 Ft. (a 

többlettámogatást az emelkedő üzemanyag árak miatt tartotta szükségesnek és indokoltak a testület) 
 

- a Vöröskereszt részére a testület  25 000 Ft támogatást állapít meg, 
 

- a rendezvénysátor állításra (az azt vállaló egyesület) 20 000 Ft összegű támogatásban részesül. 
 
 
A rendelet-tervezettel kapcsolatban további módosító javaslat nem érkezett. 

 
 

Döntéshozatal:  
 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
minősített többséggel, egyhangú szavazati aránnyal - az 
elhangzott módosításokkal - megalkotta az önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 1.) önkormányzati 
rendeletét. 
 

4. napirendi pont 
 

Házszám megállapítás iránti kérelmek elbírálása 
 
 

Tóthné Szigeti Éva: Az elmúlt időszakban az önkormányzathoz két ingatlan vonatkozásában érkezett házszám 
megállapítása iránti kérelem.  
 
 
A képviselő-testület 4  igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
 
 

9/2012. (II.15.) K.t.határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
 
 Nagylózs Kossuth utcában lévő, 360 hrsz-ú ingatlannak  a 44. 
házszámot, 
 
a  Nagylózs, Petőfi utcában lévő, 283  hrsz-ú ingatlannak a 
38. házszámot adja.  
Megbízza Tóthné Szigeti Éva polgármestert és Olaszyné Fülöp 
Anita jegyzőt, hogy a házszám megállapítás ingatlan és 
lakcímnyilvántartásba történő felvételéről intézkedjen. 
 
Határidő: azonnal 

        Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
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5. napirendi pont 
 

Pereszteg Község Önkormányzatának központi hivatal létrehozásával kapcsolatos 
válaszának ismertetése, megtárgyalása 

 
Tóthné Szigeti Éva: Sellei Tamás, Pereszteg Község Önkormányzatának polgármestere megküldte hivatalunk 
részére önkormányzatuk képviselő-testületének döntését, központi hivatal kialakítása tárgyban. A jegyzőkönyvi 
kivonatot, valamint a polgármester Úr levelét a meghívó mellékleteként megküldtük a T. Képviselők részére. 
 
A képviselő-testület felkérte Tóthné Szigeti Éva polgármestert, hogy testületi ülés keretében szervezzen meg egy 
személyes találkozót Sellei Tamás polgármester Úrral, hogy központi hivatal alakításával kapcsolatos kérdéseket 
megbeszélhessék. 
Továbbá felkéri további lehetőségek keresésére központi hivatal kialakításának ügyében. 

 
 

6. napirendi pont 
 

Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók 
 

a.) A régi polgármesteri hivatal épületének bérbeadásának lehetőségéről tájékoztatás 
 
 
Tóthné Szigeti Éva: Nemrég egy hölgy keresett meg telefonon, hogy üzlet számára bérbe vehető, kb. 50-60 m2 
nagyságú önkormányzati helyiséget keres. Többszöri telefonhívása után gondoltam arra, hogy a jelenleg 
Falumúzeumnak berendezett régi önkormányzati hivatal helyiségeit bérbe adhatnánk, ezzel segítve az épület 
állagának fenntartását, és a Falumúzeum méltóbb helyének kialakítását a bérleti díj e célra való felhasználásával. 
Jelenleg évente csak kétszer van rendezvény a Falumúzeumban (és kérésre bármikor látogatható a múzeum), 
ezért a szellőztetés, fűtés, a vizes rendszerek használata nem rendszeres, ami sajnos hosszú távon állagromláshoz 
vezethet.  
A bérleti díj összegét a szomszédos helyiség bérleti díjához viszonyítva gondolnám majd megállapítani. 
  

b.) A hulladékszállítási díjról történő tájékoztatás 
 
A hulladékszállítási díjról történő írásos tájékoztatást a képviselők, írásos előterjesztés keretében megismerték. 
Kérdést, észrevételt nem tettek. 
 
 

c.) A Vöröskereszt támogatás iránti kérelmének elbírálása 
 
A képviselő-testület a napirendi pont tárgyát képező kérdést megbeszélte. 
 
A képviselő-testület 4  igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

10/2012. (II.15.) K.t. határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Vöröskereszt helyi szervezetének működésére 25 000 Ft 
összegű támogatást állapít meg. 
 
Megbízza Tóthné Szigeti Éva polgármester a megállapodás 
megkötésével. 
 
Határidő: azonnal 

        Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 

d.) A közcélú csatornák fenntartására és védekezési tartalékra rendelkezésre álló összeg 2012. évi 
felhasználása. 
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A képviselő-testület a napirendi pont tárgyát képező kérdést megbeszélte. 
 

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

11/2012. (II.15.) K.t. határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a közcélú csatornák fenntartására és védekezési 
tartalékra rendelkezésre álló összeget 2012. évben sem kívánja 
még felhasználni, hanem tartalékolja a következő évre. 
Megbízza Tóthné Szigeti Éva polgármestert, hogy a döntésről 
a Kapuvári Vízitársulatot értesítse.  
Határidő: azonnal 

        Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 
 

7. napirendi pont 
 
 

A nagylózsi 360 hrsz-ú  ingatlan egy részének  megvásárlásával kapcsolatos tájékoztatás 
 

 
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen 12/2012. (II.15.) K.t. 
határozatával úgy döntött, hogy megvásárolja a járda biztosításához szükséges területet. 

 
 

8. napirendi pont 
 

Támogatás iránti kérelem nemzetközi sportversenyen történő részvételhez 
 

A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen 13/2012. (II.15.) K.t. 
határozatával úgy döntött, hogy a támogatás iránti kérelemnek helyt ad. 
 
 

9. napirendi pont 
 

Az „új” lakópark szélvédetté tétele érdekében történő ingatlan vásárlás 
lehetőségéről történő tájékoztatás. 

 
A napirendi pont keretében a képviselő-testület nem hozott döntést. 

 
 

 
Miután több napirendi pont nem volt, Tóthné Szigeti Éva polgármester az ülést   20 óra 50    perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf.  
 

 
 Tóthné Szigeti Éva                     Olaszyné Fülöp Anita 
 polgármester                       jegyző 
 
 
 


