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Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 30. napján 17 
órakor megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak:  Tóthné Szigeti Éva polgármester 
                                    Pintér József - alpolgármester 
   Bors István képviselő 
   Kalló János képviselő 
   Hegyi István - képviselő    
   Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 
 
Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és a Jegyző Asszonyt. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a megválasztott 5 fő képviselőből 5 
fő jelen van.  
 
A meghívó és az írásos előterjesztések kiküldését követően érkezett meg hivatalunkba 
Németh Gábor, Nagylózsi Sport Klub Elnökének kérelme, melyet a 6. napirendi pont 
keretében javaslok megtárgyalni.  
 
Az óvodavezető pályázat elbírálására - nyílt ülés keretében, mivel ehhez minden pályázó 
írásban  hozzájárult - a 4. napirendi pont keretében kerül sor. A pályázók személyes 
meghallgatása megérkezésük sorrendjében történik. 
 
A zárt ülés keretében további két, rendkívüli átmeneti segély ügyében beérkező kérelmet kell 
elbírálnunk. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadta: 
 

1. A „Nagylózs árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer 
fejlesztése”  projekt kivitelezési munkák projektmenedzseri feladatainak 
ellátására beérkező árajánlatok elbírálása. 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 

2. A „Nagylózs árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer 
fejlesztése” projekt kivitelezési munkák műszaki ellenőri  feladatainak ellátására 
beérkező árajánlatok elbírálása. 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 

3. Nevelési intézmény közös fenntartására irányuló Társulási Megállapodással 
kapcsolatos döntés 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 

 
4. Virágfüzér Óvoda magasabb vezető feladatainak (óvodavezető) 

ellátására beérkező pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
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5. Nagylózs Község Önkormányzata tulajdonában lévő telek, 

ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntés 
Előterjesztő: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 

6. Döntést, végrehajtás igénylő ügyek, tájékoztatók. 
 

a.) Beszámoló a Pipacs Fesztiválról 
b.) Tájékoztatás Falumegújítás –és fejlesztés jogcímen a közeljövőben 

kiírásra kerülő pályázatról 
c.) Településközpont kandelábereinek közvilágításra történő 

rákötése 
d.) Meghibásodott sövényvágó javítási költségéről illetve 

új sövénynyíró áráról történő tájékoztatás 
e.) Kálvária tér öntözési lehetőségeinek megbeszélése 
f.) Játszótéri pihenőhely kialakítása (Sopronkövesd Önkormány- 

zatával közös pályázat) 
g.) Augusztus 20-i megemlékezés programjának megbeszélése 
h.) A Nagylózsi Sport Klub kérelmének elbírálása 

                                Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
Zárt ülés 
 
 

7. Átmeneti segély iránti kérelem elbírálása 
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 

 
8. Rendkívüli átmeneti segély iránti kérelem elbírálása 

Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
    

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

 
 

1. napirendi pont 
 

A „Nagylózs árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerfejlesztése”  
projekt kivitelezési munkák projektmenedzseri feladatainak 

ellátására beérkező árajánlatok elbírálása. 
 

 
Tóthné Szigeti Éva: A meghívó mellékleteként megküldtük a napirendi ponthoz kapcsolódó 
írásos előterjesztést és az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet. A legkedvezőbb 
ajánlatot a győri székhelyű Aqualine Magyarország Kft. adta, ezért javaslom, hogy a testület 
őket bízza meg a projektmenedzseri feladatokkal. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
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67/2012. (VII.30.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a „Nagylózs árvíztározó 
építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer 
fejlesztése” projekt kivitelezési munkák 
projektmenedzseri feladatainak ellátásával az 
Aqualine Magyarország Kft.-t – székhely: 9028 
Győr, Dohánypajta u. 14 – bízza meg. 
Felhatalmazza Tóthné Szigeti Éva polgármestert 
a Vállalkozási Szerződés aláírásával. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 

 
2. napirendi pont 

   
A „Nagylózs árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése” 

projekt kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátására 
beérkező árajánlatok elbírálása. 

 
 

Tóthné Szigeti Éva: A meghívó mellékleteként megküldtük a napirendi ponthoz kapcsolódó 
írásos előterjesztést és az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet. A legkedvezőbb 
ajánlatot a győri székhelyű Petrőcz Bálint egyéni vállalkozó adta, ezért javaslom, hogy a 
testület Őt bízza meg a műszaki ellenőri  feladatok ellátásával. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  

68/2012. (VII.30.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a „Nagylózs árvíztározó 
építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer 
fejlesztése” projekt kivitelezési munkák műszaki 
ellenőri feladatainak ellátásával Petrőcz Bálint– 
székhely: 9028 Győr, Irinyi J. u. 20. – egyéni 
vállalkozót bízza meg. 
Felhatalmazza Tóthné Szigeti Éva polgármestert 
a Vállalkozási Szerződés aláírásával. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 

 
 

3. napirendi pont 
 

Nevelési intézmény közös fenntartására irányuló Társulási Megállapodással 
kapcsolatos döntés 

 
Tóthné Szigeti Éva: A képviselő-testület korábbi döntése szerint személyes egyeztető 
tárgyalást kezdeményeztem Farkas Tamás polgármester Úrral a napirendi pont tárgyában. 
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Megbeszélésünk szerint megküldte önkormányzatunk részére testületük e témában hozott 
újabb döntését. Kérem mondják el véleményüket, javaslatukat. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  

69/2012. (VII.30.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Pinnye Község 
Önkormányzatának 38/2012. (VI. 28.) Kt. 
határozatában foglaltakat elfogadja. 
Az önkormányzatok közt 1998. április 20. 
napján létrejött, „Társulási Megállapodás 
nevelési intézmény közös fenntartására” tárgyú 
megállapodás módosítását megismerte és 
elfogadja.   
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 

 
4. napirendi pont 

 
Virágfüzér Óvoda magasabb vezető feladatainak (óvodavezető) 

ellátására beérkező pályázatok elbírálása 
 

Tóthné Szigeti Éva: Lőkkös Jánosné óvodavezető vezetői megbízása 2012. július 31. napján 
lejár, így a Képviselő-testület korábbi döntésével elfogadott tartalommal meghirdetésre került 
az óvodavezetői állás. A meghirdetett álláshelyre 3 pályázat érkezett, melyek szöveges részét 
a T. Képviselők teljes terjedelemben megkaptak megismerésre, valamint a pályázati eljárásról 
szintén írásos előterjesztést küldtünk. 
 
Először sor kerül a pályázók meghallgatására, majd a testületnek titkos szavazás keretében 
kell meghoznia döntését az Ügyrendi Bizottság (jelen esetben szavazatszámláló bizottságként 
működik) közreműködésével. 
 
Budai Ibolya pályázó megérkezik. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Köszönöm a Képviselő-testület nevében, hogy benyújtotta pályázatát és 
a személyesen is megjelent. 
Kérem mutatkozzon be néhány szóban, elsősorban olyan információkat várunk melyeket a 
pályázata nem tartalmazott. 
 
Budai Ibolya: Hangsúlyozni szeretném, hogy nagyon fontosnak tartom a szakmaiságot, 
melynek a dalok, mondókák megválasztásában is szerepet kell kapnia. Megválasztásokkor a 
pszichológia elvárásokat is figyelembe kell venni. 
Vekerdi Pált idézve: „az óvoda azért jó, mert még nem fertőződött meg iskolás 
módszerekkel”. 
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Olyan óvodát szeretnék, melynek „csodájára” járnak a környező településekről. Szeretném a 
pályázatokra fektetni a hangsúlyt, melyek ezen elképzelésem megvalósításában 
elengedhetetlenek. Már van gyakorlatom a pályázatírásban. 
 
Az óvodai programot szeretném módosítani. Nemrég szereztem meg a pedagógus 
szakvizsgát, még nagyon frissek az újonnan szerzet ismereteim, a soproni főiskolai karról sok 
ismerőst, kapcsolatot szereztem tanulmányaim során.  
A dajkák szerepét nagyon fontosnak tartom az óvodában. 
Fontosnak tartom még a gyermekek magyarságának hangsúlyozását, hazánk szeretetét, 
ünnepségek megtartásával, mondókák és versek által. 
 
Bejáróként jelentkeztem, így nem ismerem a falut, de a szakmai tudásom teljes birtokában 
vagyok. Bár tudom, hogy a mai világban a gazdasági részt nézik az emberek, de a szakmaiság 
figyelembevétele hosszútávon kifizetődő. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Köszönöm szépen a bemutatkozást. Kérem engedje meg, hogy feltegyek 
néhány kérdést. Megválasztása esetén mikor tudna munkába állni?  
 
Budai Ibolya: Akár azonnal. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Rendelkezik jogosítvánnyal? 
 
Budai Ibolya: Igen rendelkezem. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Jelenleg hol dolgozik? 
 
Budai Ibolya: Sopronkövesden az iskolában dolgozom gyógypedagógusként. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Beszél valamilyen idegen nyelven? 
 
Budai Ibolya: Nincs nyelvismeretem. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Megkérem a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket. 
 
Hegyi István: Tetszett, hogy azt írta pályázatában, hogy vállalkozásokat is bevonná az óvoda 
életébe, mire gondolt ekkor? 
 
Budai Ibolya: Elsősorban megkeresném őket és egy személyes beszélgetés során egyeztetnék 
egymással arról, hogy miben tudnának segíteni az óvodának. Tervezem, hogy létrehoznék az 
óvoda részére egy külön honlapot, melyben a kölcsönös segítségnyújtás keretében 
megjelennének a helyi vállalkozók elérhetőségei stb. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Pályázatában az ünnepi műsorokról is ír, melyet inkább nyílt délelőtti 
foglalkozásnak tekintene. Beszélne erről? 
 
Budai Ibolya: Nem fektetnék nagy hangsúlyt a szervezett ünnepekre, a hónapig készülést 
például egy anyák napi ünnepségre. Fontosabbnak tartom az együttjátszást, például azt, hogy 
egy anyák napi verset a gyermek édesanyja ölében ülve mondjon el. Véleményem szerint nem 
a „kirakat” a fontos. 
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Bors István: Örömmel figyeltem az elhangzottakat, tetszett a bemutatkozás. Úgy tapasztalom, 
hogy a szakmaisága első osztályú. 
Az új elképzeléseknek a fejlesztéseknek azonban mindig anyagi vonzata van. A nyelvi 
oktatást nem támogatja, miért? 
 
Budai Ibolya: 16 óra után van lehetőség a nyelvi oktatásra, napközben nem. Ezt a törvény 
sem engedi. 9 éves korban fejeződik be a képkialakítás a gyermekeknek, e kor után 
eredményesebbnek tartom a nyelvoktatást. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Köszönjük pályázatát, továbbá azt is, hogy személyesen meg tudott 
jelenni. A testület döntéséről haladéktalanul tájékoztatni fogom. 
 
Lőkkös Jánosné megérkezik. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Köszönjük, hogy személyesen is el tudott jönni. Amint arról tudomása 
van, s a Képviselő-testületet az írásos előterjesztésben is tájékoztattuk, a pályázata nem felel 
meg a pályázati feltételeknek, mivel nem rendelkezik pedagógus szakvizsgával. A jogszabályi 
előírások alapján a pályázati kiírásban a pedagógus szakvizsgát, mint feltételt szerepeltetni 
kell, tehát nem nevezethető ki az óvodavezetőnek az, aki nem rendelkezik ezzel a 
végzettséggel. 
 
Miért nem szerezte meg a pedagógus szakvizsgát, ha már 2009, de legkésőbb 2010. évben 
értesült arról, hogy elengedhetetlen ennek a munkakörnek a betöltéséhez? 
 
Lőkkös Jánosné: Nem láttam szükségesnek. Vitatom ugyanis a pályázati kiírás helyességét, 
mivel a pedagógus szakvizsga „vagy-os” feltételként szerepel. 
 
Olaszné Fülöp Anita: Nem értem ezt az értelmezését a pályázati feltételek 
megfogalmazásának. A „vagy-os” feltétel a felsőfokú végzettség szakirányára vonatkozik. 
Majd ezen feltételektől „vesszővel” elválasztva szerepel a pedagógus szakvizsga mint feltétel. 
 
Ugyanakkor számomra nem értelmezhető az Ön által említett „felsőfokú végzettség vagy 
pedagógus szakvizsga”, mivel egy pedagógus szakvizsga megszerzésének feltétele a 
felsőfokú szakirányú végzettség. 
Amennyiben nem szerepelne „kötelező” önálló feltételként a pedagógus szakvizsga, abban az 
esetben lenne jogszabálysértő a pályázati kiírás. Amikor a Képviselő-testület meghatározta a 
pályázat tartalmát, nem volt mérlegelési jogköre abban, hogy kötelező feltételként a 
pedagógus szakvizsgát szerepelteti–e. 
 
Hegyi István: Szeretném megkérdezni, hogyan képzeli a jövőt? 
 
Lőkkös Jánosné: Öt év és 7 hónap múlva 40 éves munkaviszonnyal fogok rendelkezni, ekkor 
szeretnék élni a korkedvezményes nyugdíj lehetőségével. 
 
Hegyi István: Mit tervez abban az esetben, ha nem Ön lesz a vezető, együtt tud majd dolgozni 
az új vezetővel? 
 
Lőkkös Jánosné: Bízom benne, hogy lehetőség adódik számomra. 35 éve itt dolgozom, 20 
éve óvodavezetőként, erre az öt évre kérném, hogy lehetőségem legyen a „folytatásra”, ennél 
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tovább nem kívánok dolgozni. Tervezem, hogy állásfoglalást fogok kérni Hoffman Rózsa 
államtitkár asszonytól, hogy a törvény miért nem védi az idősebb vezetőket. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Amennyiben további kérdés nincs, megköszönöm megjelenését. 
 
Nagy Tamásné megérkezik. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Köszönöm a pályázatát és azt, hogy személyesen megjelent. 
Amennyiben szeretné kiegészíteni pályázatát, kérem tegye meg.  
 
Nagy Anikó: Szeretném elsőként elmondani, hogy a továbbképzés, az önképzés nagyon 
fontos számomra. A két év alatt, mióta Nagylózson élek, sikerült megismernem a falut, a 
lakosságot. A családommal részt veszünk a település életében. A gyermekeim révén – mint 
egykori és jelenlegi óvodások – megismerhettem, napi kapcsolatba kerülhettem az óvoda 
életével. 
A közoktatási törvény 18.§-ban előírtak szerint rendelkezem pedagógus szakvizsgával. 
Jelenleg is iskolába járok, már csak fél év van hátra és intézményvezetői szakvizsgával is 
rendelkezni fogok. Ezzel hét évre mentesülök a továbbképzési kötelezettségek alól. A rám eső 
továbbképzési lehetőséget át tudom adni a munkatársaknak. 
 
Hegyi István: Jelenleg óvónőként dolgozik? 
 
Nagy Tamásné: Sopronban egy alapítványi óvodában dolgozom. 
 
Hegyi István: Hogy látja, jelenleg milyen hiányosságok vannak az óvodában? Problémát 
okozna-e ha nem lennének jelentős változások a mostanihoz képest? Hogyan kezelhető a 
létszám emelkedése? 
 
Nagy Tamásné: A célok eléréséhez eszközök szükségesek. Leszállítják 3 évre a 
tankötelezettséget, ennek ismeretében bővítésben látom a megoldást. Az új telkek 
értékesítésével, kisgyermekes családok költöznek be ismét a faluba. Meg kell találni a 
lehetőséget az épület bővítésére, mivel nincs más olyan épület az önkormányzat tulajdonában, 
mely az óvodai nevelési feladatok ellátására alkalmas lenne. 
Jelenleg részben osztott csoportok működnek. Ennek van előnye is, hátránya is. Jelenleg nem 
változtatnék ezen. 
 
Hegyi István: Véleménye szerint kell –e nyelvi oktatás az óvodában, is mikor kerülhet erre 
sor? 
 
Nagy Anikó: A német nyelv oktatását pártolom és úgy tapasztalom van is erre igény. Óvodai 
foglalkozás keretében azonban nem lehet tartani, csak azt követően. 
 
Hegyi István: Megválasztása esetén a korábbi vezetőt, aki továbbra is óvónőként dolgozik, 
hogyan integrálná be a csoportba? 
 
Nagy Tamásné: Biztos nagyon nehéz lesz számára, hogy csak csoportban kell dolgoznia. 
Bízom benne, hogy ezt elfogadja, számítok a segítségére. 
 
Hegyi István: Az egészséges életmódra nevelést hogyan képzeli el? 
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Nagy Tamásné: Foglalkozások keretében, melyek keretében együtt készítenénk pl. 
gyümölcssalátát a gyermekekkel. 
 
Hegyi István: Nagyon jók a tervek, nagyon sok mindenre azonban nincsen pénz. A hosszú 
távú tervekre különösen. Pályázatból lehetne megvalósítani, melyre – olvastam a 
pályázatában – Ön alkalmas. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Megválasztása esetén mikor tudna munkába állni? Ismert a jelenlegi 
munkáltatója előtt, hogy pályázott erre az állásra? 
 
Nagy Tamásné: Igen a munkáltatómnak tudomása van róla, a szerződésem 2012. július 31. 
napjával lejár. Tehát már a következő napon munkába tudnék állni. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Nagyon jó elképzelésnek tartom a pályázatban leírt könyvtárlátogatásra 
vonatkozó elképzelést és a nyitott intézmény gondolatát, a szülőkkel közösen eltöltött 
délutánokat. Ezt milyen időpontban valósítaná meg? 
 
Nagy Tamásné: Egy nevelési évben, két-három ilyen alkalomra gondoltam. 
 
Hegyi István: Nagyon fontos annak a bemutatása, hogy mit tanultak a gyermekek az 
óvodában, hogy mit tudnak. Az óvodában és az óvodán kívül is, például egy falunapi 
rendezvényen. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Ha több kérdés nincs a pályázóhoz, megköszönöm a jelenlétét. A testület 
döntéséről haladéktalanul értesíteni fogjuk. 
 
Olaszyné Fülöp Anita: A jogszabályi előírások szerint a pályázatok elbírálása titkos 
szavazással történik. A T. Képviselők a meghívó mellékleteként megkapták a szavazólapokat, 
melyen két pályázó – a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók (Budai Ibolya 
és Nagy Tamásné) - neve szerepel.  
Lőkkös Jánosné nem rendelkezik pedagógus szakvizsgával ezért a pályázati feltételeknek 
pályázata nem felel meg. 
 
A szavazás során, amennyiben a két jelölt valamelyikére a Képviselő-testület tagjai minősített 
többségben – 3 „igen” szavazat – szavaznak, az a személy kinevezésre kerül az óvodavezetői 
állás betöltésére. 
Abban az esetben, ha nem kapja meg egyik jelölt sem a Képviselő-testület tagjainak 
minősített többségű szavazatát, a szavazás eredménytelen, és a pályázat ismételten kiírásra 
kerül. 
 
A képviselő-testület – fenti tájékoztatást követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 
fő tartózkodásával  a következő határozatot hozta:  

70/2012. (VII.30.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megállapítja, hogy Lőkkös Jánosné 
pályázó pályázata, a pályázati kiírás feltételeinek 
nem felel meg, mivel nem rendelkezik 
pedagógus szakvizsgával. 
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A képviselő-testület e tényről a pályázót 
személyes meghallgatása során tájékoztatta. 
Megbízza Tóthné Szigeti Éva polgármestert, 
hogy ezen döntéséről a pályázót írásban is 
értesítse. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 

 
Tóthné Szigeti Éva polgármester a titkos szavazás lebonyolítása céljából zárt ülést rendel el. 
 
A háromtagú Ügyrendi Bizottság elnöke ismertette a titkos szavazásról készült jegyzőkönyv 
alapján a választás eredményét. 
A testület megtárgyalta a kinevezés időtartamát, valamint a magasabb vezetői pótlék összegét. 

 
A képviselő-testület minősített többséggel, 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 fő 
tartózkodásával  a következő határozatot hozta:  
 

71/2012. (VII.30.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Nagy Tamásné pályázót megbízza az 
óvoda vezetői beosztás (magasabb vezető) 
ellátásával 2012. augusztus 3. napjától 2017. 
július 31. napjáig  a fenntartásában működő 
Virágfüzér Óvodában (9482 Nagylózs, Petőfi u. 
2.). 
A Képviselő-testület a magasabb vezetői 
megbízás idejére a vezetői pótlékát a pótlékalap 
200 %-ában határozza meg. 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
Határidő: azonnal 

 
5. napirendi pont 

 
Nagylózs Község Önkormányzata tulajdonában lévő telek, 

ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntés 
 
 

Tóthné Szigeti Éva: Az írásos előterjesztésben ismertetett kérésekkel kerestek meg, mely 
szerint, az ingatlanuk szomszédjában lévő, önkormányzati tulajdonú telket szeretnék 
megvásárolni, illetve a Zsigmond utcában két egymás mellett lévő telket vennének és csak az 
egyiket építenék be, a másikat kertnek használnák. Az előterjesztésben tájékoztatást adtunk 
korábbi hasonló tárgyban hozott döntésekről. 
 
A Képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
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72/2012. (VII.30.) határozat 
 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő 
telekingatlanok megvásárlása csak oly módon 
lehetséges, amennyiben a vevő vállalja az 
Adásvételi-szerződés aláírásától számított 4 éven 
belüli a lakóházzal történő beépítési 
kötelezettséget, valamint a használatba vételi 
engedély jogerőre emelkedésétől számított 5 év 
időtartamú elidegenítési és terhelési tilalom 
bejegyzését az ingatlan nyilvántartásba az 
önkormányzat részére.  
További kitétel, hogy a használatba vételi 
engedély megszerzését követően az ingatlan 
tulajdonosának állandó lakóhelyet kell 
létesítenie. 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6.  napirendi pont 

 
Döntést végrehajtás igénylő ügyek, tájékoztatók. 

 
a.) Beszámoló a Pipacs Fesztiválról 
 
Tóthné Szigeti Éva: A Pipacs Fesztiválról részletes beszámoló készült, melyet annyiban 
szeretnék kiegészíteni, hogy a megvásárlásra került egyes termékek – melyek nem fogytak el, 
pl: tea, cukor, citromlé, fáklyaolaj) az Adventváró Ünnepségen kerülnek felhasználásra. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  

73/2012. (VII.30.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2012. évi Pipacs Fesztiválról készült 
beszámolót megismerte, elfogadja. 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
Határidő: azonnal 

 
b.) Tájékoztatás Falumegújítás –és fejlesztés jogcímen a közeljövőben 
kiírásra kerülő pályázatról 
 
Tóthné Szigeti Éva: A közeljövőben várható, hogy kiírásra kerül Falumegújítás és – fejlesztés 
jogcímen egy LEADER pályázat. Az írásos előterjesztésben foglaltak szerinti támogatási 
célokra 15 millió Ft nettó összeg használható fel. Az önrészt a 27 %-os áfa képezi. 
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A megvalósítási célok ismeretében javaslom, hogy önkormányzatunk adja be pályázatát az 
alábbiak megvalósítására:  
 

- játszótér felújítás 
- új játszótér kialakítása az óvoda épületével szemben lévő füves területen 
- a „régi” játszótér mellett bmx, gördeszka pálya kialakítása. 

 
A napirendi pont tájékoztató jellegű, melynek során a testület kinyilvánította azt a szándékát, 
hogy a pályázaton részt kíván venni. 
 
c.) Településközpont kandelábereinek közvilágításra történő rákötése 
 
Tóthné Szigeti Éva: A héten megtörtént az új villanyóraszekrény felállítása a faluközpont 
kandeláber-világításának megoldására. A közvilágításra történő rákötést a következő 
hónapban ígérték.   
 
d.) Meghibásodott sövényvágó javítási költségéről illetve új sövénynyíró áráról történő 
tájékoztatás 
 
Az írásos előterjesztés ismeretében és szóbeli kiegészítést követően a testület elfogadta, hogy 
az új sövényvágó beszerzése indokolt. 
 
 e.) Kálvária tér öntözési lehetőségének megbeszélése 
 
Tóthné Szigeti Éva: A Kálvária tér felújításával több növény is elültetésre került, melyek 
öntözése nem megoldott. Kérem a T. Képviselőket tegyenek javaslatot arra, milyen 
lehetőséget látnak az öntözésre. 
 
A Képviselő-testület a kérdést megtárgyalta és arra az álláspontra jutott, hogy az öntözést az 
önkormányzat tulajdonában lévő kistraktorra felhelyezett műanyag tartályokból lehet 
megoldani, melyek feltöltésére közkútból kerülhet sor. 
 
A képviselő-testület a 6/d, és 6/e napirendi pontok vonatkozásában  5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

74/2012. (VII.30.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza Tóthné Szigeti Éva  
polgármestert, hogy a Kálvária tér öntözéséhez 
szükséges műanyag tartályokat vásárolja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza Tóthné Szigeti Éva 
polgármester egy új (STHIL) márkájú 
sövénynyíró beszerzésével. 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
Határidő: azonnal 
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d.) Játszótéri pihenőhely kialakítása (Sopronkövesd Önkormányzatával közös pályázat) 
 
Tóthné Szigeti Éva: Mint arról már tájékoztattam a testületet, a Sopronkövesddel közösen 
beadott A Kerékpáros Mintatérség és Naturama Túraútvonalak térségi programokhoz 
kapcsolódó fejlesztések támogatása célterületre 2011. 12. 2-án benyújtott pályázat kedvező 
elbírálásban részesült. 2 db asztal-pad szett, 1 db ivókút, 1 db 4 állásos biciklitároló és 1 db 
információstábla kerül majd a szalonnasütő mellé e pályázat segítségével.  
Az ivókút elhelyezésével, a víz odavezetésével kapcsolatban kérném a képviselők segítségét, 
tapasztalatát. 
 
Hegyi István: A téli szétfagyás megakadályozására mindenképpen vízóraaknát kell a kút 
mellett elhelyezni és ősz végén a vizet le kell zárni. Mivel belső rendszerre történik rákötés 
nem engedélyköteles. 
 
e.) Augusztus 20-i megemlékezés programjának megbeszélése 
 
Tóthné Szigeti Éva: Az elmúlt évhez hasonlóan az augusztus 20-i megemlékezésre a 
temetőben a Szent István szobornál kerül sor az ünnepi misét követően. A megemlékezés 
részeként a felszentelt kenyeret felszeljük és kiosztjuk a jelenlévők között. Kérem ebben a T. 
Képviselők közreműködését. 
 
f.) A Nagylózsi Sport Klub kérelmének elbírálása 
 
Tóthné Szigeti Éva: Amint tapasztalható, a sportöltöző felújítása folyamatosan zajlik. A tető 
elkészült, jelenleg a belső felújítási munkákat végzik. Németh Gábor a Nagylózsi Sport Klub 
elnöke levélben fordult önkormányzatunkhoz, melyben 1 000 000 Ft összegű „kölcsönt” kér 
az egyesület részére, mivel az alvállalkozói számlák kiegyenlítésének határideje korábbi 
időpontra esik, mint a pályázati elszámolás során kifizetésre kerülő támogatási összeg utalása. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  

75/2012. (VII.30.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy, dönt a Németh Gábor, Nagylózsi 
Sport Klub elnöknek kérését támogatja. 
 
A helyi egyesületet 1 000 000 Ft összegű 
felhalmozási célú támogatási kölcsönben 
részesíti  abból a célból, hogy a folyamatban lévő 
– pályázati forrásból történő-  lejárt határidejű 
felújítási számláit a támogatási összeg 
megérkezését megelőzően ki tudja egyenlíteni.  
 
A támogatása összegének visszafizetési 
határidejét 2012. december 31-i határidővel 
állapítja meg. 
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Megbízza Tóthné Szigeti Éva polgármestert a 
fenti tartalommal történő támogatási 
megállapodás megkötésével. 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

7 napirendi pont 
Átmeneti segély iránti kérelem elbírálása 

 
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen 76/2012. 
(VI.30.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy a kérelmezőt 5. 000 Ft összegű átmeneti 
segélyben részesíti, mely természetben (tartós élelmiszer) kerül kifizetésre. 
 

8.  napirendi pont 
Rendkívüli átmeneti segély iránti kérelem elbírálása 

 
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen 77/2012. 
(VI.30.) K.t. határozatával a kérelmet elutasította. 
 

9. napirendi pont 
Rendkívüli átmeneti segély iránti kérelem elbírálása 

 
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen 78/2012. 
(VI.20.) K.t. határozatával a kérelmet elutasította. 
 
 
 
Miután több napirendi pont nem volt, Tóthné Szigeti Éva polgármester az ülést 20 óra 45 
perckor  bezárta. 
 

Kmf.  
 
 
 

 Tóthné Szigeti Éva Olaszyné Fülöp Anita 
 polgármester jegyző  


