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Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 29. 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 Sellei Tamás Polgármester Urat, a Képviselő-testület tagjait és a Jegyző 
Asszonyt, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő jelen 
van.  
 
Tóthné Szigeti Éva polgármester megállapította, hogy Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadta. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés 
 
 

1. Napirendi pont 
Központi hivatal létrehozásával kapcsolatos megbeszélés. 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
Meghívottként jelen van: Sellei Tamás – Pereszteg Község Önkormányzatának 
                                                                 Polgármestere 

2. Napirendi pont 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 

3. Napirendi pont 
Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 

4. Napirendi pont 
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete SzMSz-éről szóló 5/2007.(III.20.) rendeletének 
módosítása. 
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 

5. Napirendi pont 
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi 
szabályairól szóló 3/2007. (II.15. rendeletének módosítása. 
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 

6. Napirendi pont 
Nagylózs Község Önkormányzat Képviselő-testületének Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való 
gazdálkodás szabályairól szóló rendeletének módosítása. 
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
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7. Napirendi pont 
2012. évre vonatkozó Közbeszerzési Szabályzat és Közbeszerzési Terv elfogadása 
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 

8. Napirendi pont 
Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 
 

1. napirendi pont 
 

Központi hivatal létrehozásával kapcsolatos megbeszélés 
 

Tóthné Szigeti Éva: Felkérem Sellei Tamás polgármester urat, hogy a napirendi pont tárgyában mondja el 
véleményét, fejtse ki elképzeléseit a két önkormányzat együttműködése (központi hivatal kialakítása) ügyében. 
 
 
Sellei Tamás: Köszöntöm a Képviselőket, nagy örömmel jöttem. Amiért itt vagyok az a törvény által ránk rótt 
kötelezettség megbeszélése. 2000 fő alatt nem lehet önálló hivatal. 
Először a saját helyzetünkről beszélnék. Amikor a törvény „bejött”, úgy gondoltuk, hogy az az életszerű, hogy 
egymással szomszédos települések (Pinnye, Nagylózs, Sopronkövesd, Pereszteg) hoznak létre közös hivatalt. A 
Nagyközségi közös tanács tapasztalataiból származó „félelmünk” még meg van. Az eltérés most az, hogy 
minden település önálló marad. Saját terveit, saját pénzeszközeiből valósítja meg. A médiában (újság) 
megjelentek nem tudjuk mennyire tükrözik a valós helyzetet, a jövőben megvalósulnak-e az ott leírt 
elképzelések. (a környékbeli önkormányzatok mely önkormányzattal hoznának létre közös hivatalt) 
 
Nagylózzsal, Peresztegnek „kényelmesen” meg van a 2000 fő. Ez az elképzelés számunkra megfelel, szívesen 
beszélgetünk, társulunk a nagylózsi önkormányzattal. 
 
Milyen lehetőségei vannak Nagylózsnak? Társulnia kell a törvény szerint, kisebb település talán jobban 
kényszerhelyzetben van. 
 
A kaput nem zártuk be, még másokkal is lehet tárgyalni. Azonban, ha már szándéknyilatkozatot írunk, ne 
változtassunk. Várom a testület véleményét. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Pereszteg Község Önkormányzatával történő központi hivatal létrehozását jó választásnak 
tartom. Szomszédos település, a tömegközlekedés is megfelelő a két település között. 
 
Pintér József: A polgármester úr által, e témában korábban írt levél „hatalomból” próbált minket megfogni. A 
mai megbeszélés a megfelelő módja a tárgyalásoknak. A lehetőségeket még meg kell vizsgálni, a nagylózsi 
lakosok érdekeinek figyelembe vételével és képviseletével. A kapcsolatot a közös előnyök érdekében kell 
megkötni. 
 
Bors István: Nem tudjuk, hogy ez az állapot időleges lesz, vagy végleges. 
 
Sellei Tamás: Ne legyen magára hagyva egyik település sem. A két önkormányzat együttes döntése legyen. Nem 
tartom kizártnak a Pereszteg-Nagylózs központi hivatal létrehozását. 
 
Hegyi István: Nem ismerjük még a korlátokat, a szabályokat. A törvényi kötelezettségnek azonban eleget kell 
tenni. Minden azon múlik, hogyan tudnak együtt dolgozni a települések. Úgy érzem ma még nem áll 
rendelkezésünkre elég információ ahhoz, hogy döntést tudjunk hozni. 
 
Sellei Tamás: A közös döntések csak a közös hivatal működtetésére vonatkozhatnak. 
                        Egyenlő feltételeket kínálunk, ha dolgozót kell „veszíteni”, arányosan veszítsük. 
Nem rabolom tovább az időt. Köszönöm, hogy eljöhettem. A korábbi levelem „kemény” hangvételéért elnézést 
kérek. Bízom benne, hogy sikerült eloszlatnom a félelmeket. Korrekt kapcsolatra törekszünk.  
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Ha úgy gondolják, hogy tovább tudunk lépni, rögzítsük egy szándéknyilatkozatba elképzelésünket, mely 
nyugalmat adna mind a két félnek. Tán még van időnk arra is, hogy megvárjuk a konkrétumokat. (pl. hatáskörök 
elosztása). 
 
A képviselő-testület a polgármester úr távozását követően még tárgyalta a napirendi pontot, majd 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

14/2012. (II.29.) K.t. határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megbízza Tóthné Szigeti Éva polgármestert, hogy a további 
szomszédos települések polgármesterét – Pintér József 
alpolgármesterrel együtt – keresse fel, és tárgyaljon a központi 
hivatal létrehozásának lehetőségéről.   
Határidő: azonnal 

        Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 

 

2. napirendi pont 
 

Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
(Előterjesztés csatolva) 

 
Olaszyné Fülöp Anita: Az írásos előterjesztésben leírtak szerint az alapító okirat módosítását törvény írja elő. 
A polgármesteri hivatal alapító okiratában nem szerepelhetnek azok a szakfeladatok, melyek az önkormányzat 
tevékenységéhez kapcsolódnak. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A képviselő-testület 5  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

15/2012. (II.29.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 

 

3. napirendi pont 
Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

(Előterjesztés csatolva) 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

16/2012. (II.29.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 
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4. napirendi pont 
 

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete SzMSz-éről szóló 5/2007.(III.20.) 
rendeletének módosítása 
(Előterjesztés csatolva) 

 
Olaszyné Fülöp Anita: Ahogy a második napirendi pont előterjesztésében szerepel, az önkormányzat 
feladatellátásával kapcsolatos szakfeladatok nem szerepelhetnek a polgármesteri hivatal alapító okiratában. 
Mivel az önkormányzatnak nincs alapító okirata, ezért a szakfeladatokat egy belső szabályzatban kell 
szerepeltetni. Ezen előírásnak megfelel, ha a Képviselő-testület SzMSZ függelékében kerülnek meghatározásra a 
szakfeladatok. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
 

17/2012. (II.29.) határozat 
 

Nagylózs Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Nagylózs 
Község Önkormányzata tevékenységének államháztartási 
szakfeladatrend szerinti besorolását a képviselő testület SzMSz-éről 
szóló 5/2007. (III. 20.) rendeletének 3.számú függelékében 
határozza meg. 

 
 
 

360000  Víztermelés, - kezelés, - ellátás 
370000  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
421100 Út, autópálya építése 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
422200 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
429900 Egyéb m.n.s. építés 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
681000 Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele 
682001  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
750000  Állategészségügyi ellátás 
813000 Zöldterület – kezelés 
84112 Önkormányzati jogalkotás 
841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 
841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 

lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 
841402  Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése oktatása (1-4 évfolyam) 
854234 Szociális ösztöndíjak 
862101 Háziorvosi alapellátás 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042  Ifjúság egészségügyi gondozás 
882113  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882116  Ápolási díj méltányossági alapon 
882119  Óvodáztatási támogatás 
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882121  Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122  Átmeneti segély 
882123  Temetési segély 
882124  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882129  Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882203  Köztemetés 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

foglalkoztatása 
889201  Gyermekjóléti szolgáltatás 
889921  Szociális étkeztetés 
889924  Családsegítés 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890509  Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek 

támogatása 
910123  Könyvtári szolgáltatások 
910501  Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 

működtetése 
931102  Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 

támogatása 
932919  M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 

 
          Határidő: azonnal 
          Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 

 
 

5. napirendi pont 
 

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi 
szabályairól szóló 3/2007. (II.15.) rendeletének módosítása 

(Előterjesztés csatolva) 
 

Olaszyné Fülöp Anita: A meghívó mellékleteként megküldött írásos előterjesztésben és rendelet-tervezetben 
foglaltak szerint a helyi rendelet módosítása a helyi lakásfenntartási támogatással kapcsolatos törvényváltozás 
miatt vált szükségessé. 
 
Az írásos előterjesztés kiküldését követően a helyi rendeletünket ismételten áttekintettem. Megállapítottam, hogy 
a közgyógyellátásról szóló 13. §. a jogosultsági feltételeket hibásan tartalmazza. Nem rendelkezik az egyedül élő 
esetében a jövedelmi feltételekről, ugyanakkor a törvényben meghatározott családi jövedelemhatár helyett a 
család egy főre jutó jövedelméről beszél. 
 
A szociális törvény 2012. január 1-től hatályos módosítása okán az öregségi nyugdíjkorhatárt már betöltött I. és 
II. fokú rokkant ellátásban részesülő személyek, már nem rokkantsági ellátásban részesülnek, hanem öregségi 
nyugdíjban. E változás folytán azok a személyek, akik e kritérium alapján voltak, vagy lennének alanyi 
jogosultak a közgyógyellátásra a jövőben már az alanyi jogosultság feltételeinek nem felelnek meg.  
 
Fentiekben leírtak miatt javaslom e szakasz módosítását, a módosított rendelet-tervezetben foglaltak szerint. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Döntéshozatal:  

 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
minősített többséggel, egyhangú szavazati aránnyal az írásos 
és szóbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 
megalkotta A szociális és igazgatás és szociális ellátás helyi 
szabályairól szóló 3/2007. (II.15.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról szóló  3/2012.(III.3.) önkormányzati rendeletét. 

 
 

 

6. napirendi pont 
 

Nagylózs Község Önkormányzat Képviselő-testületének Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való 
gazdálkodás szabályairól szóló rendeletének módosítása 

(Előterjesztés csatolva) 
 

Olaszyné Fülöp Anita: Az írásos előterjesztésben foglaltak szerint, a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve 
elkészítettem a napirendi pont tárgyában szereplő önkormányzati rendelet módosítását. A polgármester 
asszonnyal a rendelet-tervezet 3. számú függelékében megjelölt, az önkormányzat forgalomképtelen vagyonában 
szereplő ingatlanok esetében úgy ítéltük meg, hogy ezen szobrok illetve a kápolna épületének. a helyi 
önkormányzat tulajdonában történő megőrzése hosszú távon indokolt. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Döntéshozatal:  

 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
minősített többséggel, egyhangú szavazati aránnyal az írásos 
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotta 
4/2012.(III.3.) önkormányzati rendeletét Az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 
szóló 10/2004.(XI.17.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról 

 
 

7. napirendi pont 
2012. évre vonatkozó Közbeszerzési Szabályzat és Közbeszerzési Terv elfogadása 

(Előterjesztés csatolva) 
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
 

18/2012. (II.29.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az önkormányzat 2012. évre vonatkozó Közbeszerzési 
Szabályzatát és Közbeszerzési tervét – megismerést követően – 
elfogadja 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
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8. napirendi pont 
Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók 

(Előterjesztés csatolva) 
 
 

a.) Szabó Jenő r. alezredes, rendőrségi tanácsos Úr megbízása a Soproni Rendőrkapitányság vezetői 
feladatainak ellátására. 

 
Tóthné Szigeti Éva: Dr. Takács Tibor r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány megkereste önkormányzatunkat és 
kérte az önkormányzat állásfoglalását Szabó Jenő r. alezredes Soproni Rendőrkapitánnyá történő kinevezése 
tárgyában. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
 

19/2012. (II.29.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó 
Jenő r. alezredes Sopron Rendőrkapitányság vezetői feladatainak 
ellátásra történő megbízását támogatja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 

 
b) Nagylózs Község településről szóló ismertető anyag megjelentetése a Kisalföldben. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Személyesen kereset fel a győri Kisalföld igazgatója és felajánlotta önkormányzatunk 
részére azt a lehetőséget, hogy a Kisalföldben, egy teljes oldal terjedelemben ismertető (képes és szöveges) – 
hirdetéssel kiegészíthető - anyagot jelentetnék meg településünkről 65 000 Ft –ért.  
Az általunk megküldésre kerülő anyagokból összeállított oldal, egy adott napi Kisalföldben jelenne meg, ez 
kijelölt nap kapcsolódhat valamely rendezvény időpontjához.  
A javaslatot jónak találtam, a megye lakossága megismerheti településünket, idegenforgalmi szempontból és 
kedvező, valamint  széles körben ( látványtervvel ) tudjuk meghirdetni az értékesítésre szánt telkeket. 
Javaslom, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. A megjelentés dátumának Pipacs Fesztivál előtti szombatot 
javaslom. 

               
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

20/2012. (II.29.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testület 
felhatalmazza Tóthné Szigeti Éva polgármestert, hogy 65 000 Ft 
összegért megrendeljen a Kisalföldben, egy teljes oldalas ismertető 
anyag megjelentetését a településről. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 

 
 

b.) Nagylózs Egyházközösséggel megkötésre kerülő megállapodás jóváhagyása 
 
Tóthné Szigeti Éva: Kérem a napi rendi pont tárgyalását megelőzően kiosztásra kerülő Megállapodás-tervezet 
áttekintését és véleményezését.  
 
A testület az anyagot áttekintett és kérte kiegészítését az 5. pontban. „ A fennmaradó összeg támogatás címén a 
templom jövőben felújításához történő hozzájárulás.” 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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21/2012. (II.29.) határozat 

 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nagylózs Egyházközösséggel megkötésre kerülő megállapodás 
tervezetet megismerte.  
Az alábbi kiegészítés rögzítését kéri – az 5. pontban - a 
Megállapodásban: „ A fennmaradó összeg támogatás címén a 
templom jövőben felújításához történő hozzájárulás.” 

 
Megbízza Tóthné Szigeti Évát, hogy a javasolt módosítást követően 
a megállapodást aláírja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 

 
 
Tóthné Szigeti Éva polgármester a döntést igénylő ügyek megtárgyalását követően az alábbiakról tájékoztatja a 
képviselő-testületet: 
 
Niederfüllbach település polgármestere megküldte önkormányzatunk részére a parkátadó ünnepségükre szóló 
meghívóját. 
 
A temetőben történő 2 db kandeláber felállítására irányuló munkálatok elkezdődtek. 
 
 A templomkertben felszerelésre került takarékossági szempontból az alkonykapcsoló mellé egy időzíthető 
kapcsoló is, így a kandeláberek 23 órától 4 óra 30 percig nem fognak világítani. 
 
A Nagylózsi Sportegyesület vállalta a rendezvénysátor felállítását a Pipacs Fesztivál megtartásához. 
 
 
Miután több napirendi pont nem volt, Tóthné Szigeti Éva polgármester az ülést  18 óra 45 perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf.  
 

 
 Tóthné Szigeti Éva                     Olaszyné Fülöp Anita 
 polgármester                       jegyző 
 
 
 


