Nagylózs Község Önkormányzatának
K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E
Szám:72-43 /2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14. napján megtartott
közmeghallgatásról.
Jelen vannak:

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

Tóthné Szigeti Éva: Szeretettel köszöntöm a közmeghallgatáson megjelenteket. Kérem engedjék meg, hogy
először bemutassam meghívott vendégeinket. Németh Gy. Géza és Budai András a Kapuvári Vízitársulattól
érkezetek, Pausits Gábor az árvíztározó projektmenedzsere. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat.
Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van.
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadta.
Napirendi pontok:
1. Napirendi pont
Tóthné Szigeti Éva polgármester összefoglaló tájékoztatója a 2012. év eseményeiről.
Meghívott vendégek tájékoztatása az árvíztározó projekttel kapcsolatban.
2. Napirendi pont
Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról. A pályázatok alapján megvalósuló, tervezett
beruházásokról. 2013. évre tervezett programokról, rendezvényekről.
3. Napirendi pont
Lakosság vélemények, kérdések, javaslatok.

1. Napirendi pont
Tóthné Szigeti Éva polgármester összefoglaló tájékoztatója a 2012. év eseményeiről.
Tóthné Szigeti Éva: Mielőtt a napirendi pont szerint tájékoztatást adnék a 2012. év eseményeiről, szeretném
felkérni Pausits Gábort, hogy röviden ismertesse az árvíztározóval kapcsolatos projektet a jelen lévő
érdeklődőknek.
Pausits Gábor: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. 2007. évben tisztelt meg Nagylózs Község
Önkormányzata azzal, hogy elkészíthettem az árvíztározó terveit. 2008. évben kezdődtek meg a tervezési
munkák. Nagyon jó adottságú erre a célra ez a mélyen fekvő terület.
Nem csak árvíztározó, hanem állandó tározó kerül megépítésre, melyben várhatóan folyamatosan lesz víz, 1,5-2
hektáros vízfelülettel. A vízmélység 2-2,5 m lesz – mely ideiglenesen megemelkedhet további 1-2 méterrel, majd
visszaapad az eredeti szintre.
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A tározóval a falun végigfutó ér eddigi 6 m3 vízhozama 1-2 m3-re csökken le. A Vörösmarty utcában ki lesz
burkolva az árok, hogy ezt a vízmennyiséget levezesse, és füvesített lesz a rézsű.
2010. évben az első pályázat eredménytelen volt. 2011. évben indulhatott az önkormányzat ismét egy
pályázaton, mely eredményes lett. Előre láthatólag 2013. június 30-ra készül el a létesítmény, ekkora zárul le a
kivitelezés.
A jövőre vonatkozóan el szeretném mondani, hogy az önkormányzat kezdi el működtetni az árvíztározót, amely
majd a későbbiekben horgásztóként is funkcionálhat.
Köszönöm, hogy meghallgattak. Amennyiben van kérdésük, szívesen válaszolok rá.
Németh Gy. Géza: Köszöntök mindenkit a kivitelező cég nevében. A Nagylózson megépülő árvíztározót jóléti
funkcióval is össze lehet kapcsolni. Nagyon szép létesítmény lesz, szép környezetben. Az önkormányzat részéről
folyamatos karbantartást igényel.
A kivitelezéssel kapcsolatban el kívánom mondani, hogy az idei évben az volt a cél, hogy az előkészítő
földmunkák megtörténjenek.
Jövő évben készül el a gátszerkezet, ez jelenleg, mivel nedves a talaj nem készülhet el, mivel tömörítési
munkákat kell végezni. Január és február hónapban megtörténik az előre gyártott műtárgyelemek elhelyezése.
Több helyen is hallottam már a következő kérdést: „Minek kell gát, ha nincs víz?” Erre a helyes válasz a
következő: azért nincs víz, mert nincs gát. A víz érték, szükségünk van rá, be kell „tározni” belőle a száraz
időszakra.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, kérdéseikre szívesen válaszolok.

Kérdések:
1.

Tartós, csapadékos időjárás esetén, hogyan befolyásolja az árvíztározó a talajvízszintet?

Pausits Gábor: Ha csapadékosabb időszak várható, a tó „előüríthető”. Ezt az üzemeltetési szabályzatban
rögzíteni kell.
Az árokban lévő elemek lehetővé teszik a víz elszivárgását, így nem emelkedik meg a talajvízszint.
2.

A faluban lenne igény a horgásztársulat létesítésére.

Pausits Gábor: Az önkormányzat jogosultsága a halászati hasznosítás. Azonban a halászati jogot, megállapodás
alapján átadhatja, akár egy helyi egyesületnek is.
3.

Ha szilárd burkolatot kap a Vörösmarty utcában az árok a környező házaktól, a telkekről hogyan
történhet a becsatlakozás? Most is többen a „patakba” kötötték be a csapadékvizet.

Németh Gy. Géza: Az esőcsatornákat zárt csővel lehet bekötni. Amit már kiépítettek, mi belevezetjük és a
későbbi időszakban is lesz lehetőség a rácsatlakozásra.
Tóthné Szigeti Éva: Köszönöm szépen az ismertetőt és a kérdésekre adott válaszokat. Most szeretnék
tájékoztatást adni az idei évben történtekről.
Tóthné Szigeti Éva polgármester a jegyzőkönyvhöz mellékelt beszámolóban foglaltak szerint tájékoztatta a
megjelenteket.

2. Napirendi pont
Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról. A pályázatok alapján megvalósuló, tervezett
beruházásokról. 2012. évre tervezett programokról, rendezvényekről.
Tóthné Szigeti Éva polgármester a jegyzőkönyvhöz mellékelt beszámolóban foglaltak szerint tájékoztatta a
megjelenteket. A beszámolót követően szóbeli kérdés nem volt.
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3. Napirendi pont
Lakosság vélemények, kérdések, javaslatok
Tóthné Szigeti Éva: Kértük Önöket – a minden háztartás részére kiküldött meghívóban -, hogy juttassák el
kérdéseiket az önkormányzathoz. Két írásos kérdés érkezett, mely az ivóvíz minőségével kapcsolatos. A kérdés
megválaszolására felkértem Varga Ákos Urat, a Soproni Vízmű Zrt. Műszaki igazgatóját, aki megküldte írásos
válaszát. Megkérem a Jegyző Asszonyt, hogy olvassa fel a választ.
Olaszyné Fülöp Anita ismerteti a jelenlévőkkel a kérdésre adott választ.
Tóthné Szigeti Éva: Kérem tegyék fel további kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Lakossági kérdések:
I.

kérdés:

A Kossuth utcában a fák gyökere felnyomta a járda aszfaltját, nagyon balesetveszélyessé vált a közlekedés, a
tűzoltó szertárnál is hasonló a probléma.
Tóth Szigeti Éva: Igen, az utak és a járdák több helyen is rossz állapotban vannak a faluban. E témában az elmúlt
években nem írtak ki pályázatot. A képviselő-testület fontos feladatnak tartja a járdák (és utak) javítását, ezért
folyamatosan figyeljük a pályázati kiírásokat, hiszen önerőből nem tudjuk mindenütt ezt elvégezni. Mivel
Nagylózson több olyan utca is van, ahol egyáltalán nincs járda, ezek a helyek élveznek építés esetén elsőbbséget.
II.

kérdés:

Tervez –e az önkormányzat új helyi adót bevezetni?
Olaszyné Fülöp Anita: A jogszabályi változások miatt az önkormányzat képviselő-testületének az idei évben
már 2012. december 2. napjáig meg kellett hozni döntését (rendelet-alkotás) új adónem bevezetése tárgyban,
vagy már meglévő adó mértékének emeléséről. A testületet erről a jogszabályi előírásról a novemberi ülésen
tájékoztattam. Nagylózs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. évre nem vezetett be új adónemet
és az adó mértékét sem emelte fel a már meglévő adónemek esetében.
III.

kérdés:

Szeretném megkérdezni – már bizonyára sokan tudják, de én nem értesültem róla- , hogy 2013-ban kivel
társul a hivatal?
Olaszyné Fülöp Anita: 2013. január 1. napján lép hatályba az „új” önkormányzati törvénynek az a szakasza,
mely most már kötelezően előírja – eddig csak lehetőséget adott rá -, hogy a 2000 lakos létszám alatti
településeken nem működhet önálló hivatal.
A jogszabály-tervezet megismerésekor – majd elfogadását követően -, az önkormányzat megkezdte arra irányuló
munkáját, hogy keresse a lehetőséget a társulásra a szomszédos településekkel. Első elképzelésként szeretett
volna a hivatal központi hivatali státuszt kapni, oly módon, hogy Pinnye, Ebergőc és Röjtökmuzsaj
településekkel alakít ki közös hivatal, nagylózsi székhellyel. A négy falu együttes lakos létszáma nem éri el a
2000 főt (100-200 fő közötti „hiány” van), így ez a lehetőséggel nem tudtunk élni. A polgármester Asszony és az
Alpolgármester Úr a képviselő-testület döntése, felkérése alapján több környező település polgármesterét
megkereste és tárgyaltak a központi hivatal alakításának lehetőségéről.
Végül Ebergőc, Nagylózs, Pinnye, Nagylózs és Sopronkövesd Önkormányzatok közt jött létre a Megállapodás
közös hivatal kialakítására sopronkövesdi székhellyel. A dokumentumokat az érintett települések testületei
megismerték elfogadták, az új, közös hivatal bejegyzése folyamatban van.
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2013. január 1-től már megkezdi működését.
Szeretnék néhány szót szólni arról, hogy hogyan érintik ezek a változások a nagylózsi lakosokat.
A korábbi híradásokkal ellentétben kevesebb hatáskör kerül át a járási hivatalokhoz a korábban tervezetnél. Ami
a lakosságot a településünk esetében érintheti (okmányiroda és I. fokú építésügyi hatóság illetve gyámhivatal
eddig sem működött nálunk): az alanyi jogon járó ápolási díj (2 ilyen ügy van) az alanyi jogú közgyógyellátás és
időskorúak ellátása kerül át a járáshoz. A két utóbbi ügykör esetében minden ügyfelünk az idősek otthonának a
lakója, akiknek ügyeit a jövőben is az idősek otthonának dolgozói fogják intézni.
Nagylózson állandó kirendeltsége fog működni a központi hivatalnak. A megszokott ügyfélfogadási időben
kereshetik fel a már Önök által jól ismert ügyintézőket.
IV. kérdező: Nagyon jó, hogy az óvoda előtt kialakításra került a járda, azonban ha az autók az út szélén
parkolnak, nem mindig lehet megközelíteni. Ennek a problémának abban látnám a megoldását, ha az árok
befedésre kerülne, parkolási lehetőséget adva.
Tóthné Szigeti Éva: Köszönjük az észrevételt, vizsgálni fogjuk az árok lefedésének lehetőségét és az esetleges
parkolóhelyek kialakítását.
IV.
kérdés:
A hulladékszállítással kapcsolatban aláírtuk a szerződéseket, ez egy bónusz szerződés volt, mert nem
tartalmazta az árat. Értesüléseim szerint jelentős szállítási díj változás várható jövőre.
Tóthné Szigeti Éva: 2012. december 18. napján értekezleten veszek részt Sopronban a hulladékszállítási díj
ügyében. Minden önkormányzat fontosnak tartja, hogy a legkevesebb teher háruljon a lakosságra. Amint
kialakulnak a „végső” számok– illetve a szolgáltató is információt ad –, tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
V.

kérdés

A Petőfi utcában már rég óta nem működik a közvilágítás – kiégett egy lámpa – hol kell bejelenteni, vagy a
szolgáltató ellenőrzi és javítja?
Tóthné Szigeti Éva: Kérem a T. Lakosságot, hogy ha ezzel a problémával találkoznak, szóljanak be a
szolgáltatóhoz, vagy az önkormányzathoz és bejelentjük a szolgáltató felé a problémát. A jelzés történhet emailben vagy telefonon. Az a tapasztalatunk, hogy a bejelentést követően rövid határidővel elvégzik a javítást.
Tóthné Szigeti Éva: Ha nincs több kérdés, a közmeghallgatást bezárom. Köszönöm, hogy eljöttek!

Kmf.
Tóthné Szigeti Éva
polgármester

Olaszyné Fülöp Anita
jegyző
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Kedves Nagylózsiak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket mai közmeghallgatás alkalmával.
Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, mert az 5 fő képviselőből 4 fő jelen van.
Mai beszámolómban elsőként egy rövid visszatekintést teszek az eltelt év munkájára.
Községünk 2012. évi háromnegyedéves (szeptember 30-ig számolt) költségvetési bevétele
103.618.000 Ft volt.
-

Ebből működési bevételek: 10.933.000 Ft értékben, bérleti díjakból, sírhelydíjakból,
étkezési térítési díjakból, kamatbevételekből)
- Önkormányzatunkhoz befolyt helyi adók összesen 25. 550. 000 Ft.
Ebből az építményadó: 1.412.000 Ft,
az iparűzési adó: 24.061.000 Ft,
a pótlék 77.000 Ft volt.
Az iparűzési adóbevételünk több mint felét a Hungarowind Kft. fizette be idén is
önkormányzatunknak.
- Átengedett központi adónk a gépjárműadó, melynek 100 %-a illette meg 2012-ben
önkormányzatunkat. Ezen a jogcímen ebben az évben 6.342.000 Ft bevételünk
keletkezett.
- SZJA számunkra átengedett része: 14.005.000 Ft
- a többi bevétel között szerepel pl. a talajterhelési díj: ami 93.000 Ft,
- a költségvetési támogatás, ami 14.813.000 Ft,
- továbbá felhalmozási bevételek, melyek a telekértékesítésből, a szélerőmű-park
területeinek bérbeadásából származnak 23.682.000 Ft értékben.
- Az átvett pénzeszközök, mint pl. a kistérségi támogatás az óvodára és a könyvtárra; a
társadalombiztosítás finanszírozása a védőnőre, összesen 3.243.000 Ft összegűek voltak.
Az idei kiadások összege szeptember 30-áig: 192.391.000 Ft
A kiadásainkon belül 29 %-ot képviselnek a működési, míg 71 %-ot a felhalmozási kiadások.
Működési kiadásaink között számoljuk el:
- a béreket, az azokat terhelő járulékokat,
- az önkormányzat, az intézmények, a köztemető, a közvilágítás, az orvosi rendelő
és védőnői tanácsadó közműdíjainak költségét,
- az intézményekben működő logopédiai ellátás költségét,
- a Sopronban működő orvosi ügyelet lakosságarányos kiadásait is.
A társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 3.560.000 Ft-ot biztosított az Önkormányzat.
Ennek keretében:
- 2 fő részére ápolási díjat,
- 4 esetben temetési segélyt,
- 9 esetben átmeneti segélyt,
- 1 esetben óvodáztatási támogatást,
- 3 esetben újszülöttek családjának támogatását,
- 14 fő felsőoktatási intézményben tanuló hallgató részére BURSA ösztöndíjat folyósítottunk.
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Az általános iskolások tankönyvcsomagjainak 70 %-át vállalta át az önkormányzat, valamint
a középiskolások részére az idén már 4.000 Ft/fő iskolakezdési támogatást nyújtottunk. Így
összesen 501.000 forinttal járultunk hozzá a családok tanévkezdési költségeihez.
Önkormányzatunk évente rendszeresen támogatja a községben lévő önszerveződő
egyesületeket, csoportokat.
A Vöröskereszt helyi szervezetének működését 25.000 Ft-tal, a Bel Canto Vegyeskari
Egyesületet 150.000 Ft-tal, az Ügyesen Egyesületet, a „Szenkira” Közhasznú Egyesületet 5050 ezer forinttal támogattuk, a Sportegyesület működéséhez 200.000 Ft-tal, az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület működéséhez 300.000 Ft-tal járult hozzá Nagylózs Község
Önkormányzata.
2011-től törvény által előírt Együttműködési Megállapodás rögzíti a támogatás mértékét és az
egyesületek által vállalt feladatokat. Az Önkormányzat 2013. március 31-ig felülvizsgálja a
vállalt és teljesített feladatok arányát és az adott támogatás felhasználásáról szóló elszámolást
2012 évre vonatkozóan, és ezek függvényében dönt a 2013-as támogatás összegéről.
Örömmel mondhatom el, hogy a tavalyi évben megalakult a Nagylózsi Naplemente Idősek
Klubja, mely heti rendszerességgel összejöveteleket tart és sokféle módon segíti a falu
rendezvényeit és szépíti Nagylózst.
Hitelfelvételre az idei évben sem került sor, a beadott és folyamatban lévő pályázatokhoz
kellő önerőt tudunk biztosítani.
A 2003. év végén felvett 10 millió Ft összegű hitelünk 10 éves futamidejű volt.
A Kormány által idén elfogadott 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések
adósságkonszolidációja településünket is érinti. A 2003-ban felvett felhalmozási célú
hitelünket, ami 2013 júniusában járt volna le, az állam átvállalja.
2012. december 12-én fennálló tőketartozást, valamint a 2012. december 28-ig esedékes
kamat és egyéb felmerülő kiadásokat az állam 2012. december 28-ig a hitelezők számláján
jóváírja.
Ezen hitel törlesztése önkormányzatunk számára 300 e Ft, tőketörlesztést jelentett
volna 2012. december 31-i fordulónappal, illetve 542 E Ft tőketörlesztést jelentett
volna még a 2013. évben.
1) Általános iskolánk 2012.december 31-ig, vagyis az idei év végéig a Lövői Általános
Iskola és Óvoda tagiskolájaként működik. A pedagógusok munkáltatója a lövői iskola,
így a személyi juttatások kifizetése is onnan történik. A tanulók utáni normatívát is
Lövő község igényelheti, de ezek nem nyújtanak fedezetet a kifizetésekhez, így
2.266.000 forint többlettámogatásra volt szükség. Továbbá önkormányzatunk
finanszírozza a dologi kiadásokat, valamint az iskola épületének fenntartását. Ebben
az évben eddig erre 2.711.000 forintot fordítottunk.
2013. január 1-jétől jelentős változás következik be. Valamennyi általános iskola állami
fenntartásba kerül. Így önkormányzati alapfeladat kizárólag az óvodai nevelés lesz. Az
iskola használatában lévő önkormányzati tulajdonú ingó és ingatlan vagyontárgyak
működtetője a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (röviden: KIK) lesz. A nagylózsi
iskoláról szóló megállapodás megkötésére holnap kerül sor.
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Az idei évben a következő beruházási és felújítási kiadások teljesültek:
• Szennyvíztisztító létesítéséhez: projektmenedzseri és PR feladatok finanszírozása,
továbbá a település-rendezési terv módosítása
2.792.000 Ft
•
•
•
•

•
•
•

Településközpont felújítása
10.528.000 Ft
Kálvária tér felújítása
352.000 Ft
Virágfüzér Óvoda részleges felújítása
3.581.000 Ft
Leendő árvíztározóhoz kapcsolódó költségek: megvalósíthatósági tanulmány, vízjogi
létesítési engedély megújítása, kiviteli terv
5.408.000 Ft
1.000.000 Ft
Óvoda előtti járda kialakítása
Lap-top vásárlása az óvodába
123.000 Ft
Fűkasza és sövényvágó vásárlása
350.000 Ft

Az új lakóparkkal kapcsolatos beruházások is tovább folytatódnak, jelenleg az árvíztározó
körüli telkek területrendezése folyik.
A község lélekszáma jelenleg 1014 fő, lakóházak száma 287.
A 2012. évi születések száma 5 fő.
Óvodai létszám 44 fő, iskolánk alsó tagozatába 24 fő jár.
Az idei évben az önkormányzat által szervezett programok:
- Február 11-én jelmezes farsangi bált szerveztünk, melynek adományai a Kálvária-tér
felújításához lettek felhasználva.
- február 12-én a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ segítségével Molnár
Ferenc: Ibolya című darabját láthattuk a kultúrteremben
- március 15-ét a nagylózsi kisiskolások műsorával ünnepelhettük
- április 14-én rendezte meg a Bel Canto Vegyeskari Egyesület a X. Ikva-parti
Dalostalálkozót, mely erdélyi fellépővel is büszkélkedhetett
- május 18-án és 19-én szerveztük meg a lomtalanítást, mely a tavalyi évhez
hasonlóan zárt udvaron folyt. A szelektív gyűjtésnek köszönhetően a lomtalanítást
felügyelő egyesület plusz összeget nyert működéséhez, az önkormányzatnak pedig csökkent a
kiadása a hulladék elszállításához rendelt konténerek számának csökkenésével
- május 20-án a Hősök Napján megemlékezést tartottunk a Félnótások kórusa
közreműködésével a Hősi emlékműnél
- június 2-án a TeSzedd akció keretein belül számoltuk fel az illegális
szeméthalmokat Nagylózs határában
- június 3-án került átadásra a Kálvária tér
- június 23-án és 24-én Pipacs Fesztivál és Apák Napja néven falunapot tartottunk
Nagylózs összes egyesülete, intézménye és sok egyéni felajánlás segítségével.
Kancsókiállítás színesítette az idei rendezvényt
- augusztus 20-án az ünnepi szentmisén megáldott kenyereket osztottuk szét a
Szent István szobor mellett tartott kis műsor után
- szeptember 14-én, 15-én és 16-án a Kulturális Örökség Napjainak keretein belül
Kápolnai Estéken vehettünk részt, ahol a Szent István kápolnáról tudhattunk meg
érdekességeket a Bel Canto Vegyeskar, Fuvolakoncert és a Félnótások zenei produkciói
mellett. A Szalmabáb-verseny eredményhirdetése is e napon volt. Külön meg kell itt
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említenem az ovimanókat, melyek a kivágásra került elöregedett tuják tönkjein mosolyogtak
ránk. (Azóta új tuják kerültek elültetésre az óvoda kerítése mellett.)
- október 23-ára az iskolások műsora segített emlékezni
- október 28-án az Időseket köszöntöttük
- december 1-jén Adventváró Ünnepéllyel a niederfüllbachi küldöttséggel együtt
vártuk a közelgő decembert
E szervezések mellett az egyesületek és intézmények által megvalósított sok-sok színvonalas
és ötletes programot köszönöm!
Hajtó Géza és Németh Róbert vállalkozó jóvoltából a nagylózsi rendezvényekről videókat
láthatnak csütörtökönként a kábelTv helyi csatornáján. Így azok is részesei lehetnek a
közösségi eseményeknek, akik valamilyen okból nem tudtak ott jelen lenni.
Kisebb szépítések és javítások is megvalósultak: pl. a temetőbe további kandeláberek lettek
felállítva továbbá a falu honlapja is megújult.
Az önkormányzat által benyújtott pályázatokról:
A sportöltöző külső-belső felújítására, valamint a tetőszerkezet átalakítására beadott
pályázataink már 2010. évben kedvező elbírálásban részesültek, így összesen 4.667.250 Ft-ot
nyert a Sportegyesület, amit az Önkormányzat 2.500.000 Ft-tal egészített ki.
A felújítás befejeződött, jelenleg az elszámolás és a használatba-vételi engedélyezési eljárás
van folyamatban.
A településközpont megújítására az önkormányzat szintén 2010-ben adott be pályázatot,
melyet 2011-ben bíráltak el, és amivel 11.882.000 forintot nyertünk.
Az ezzel kapcsolatos terveket 2009-ben készíttette el az Önkormányzat, ezek alapján történt
meg a felújítás.
Ennek keretében a templomkert, az iskola, a bolt, a kultúr és a vendéglő előtti terület
mindkét oldala megújult. Az iskola és a kultúrterem előtti járda önkormányzati forrásból
valósult meg, ennek összege 2.829.000 Ft volt.
A Szennyvíztisztító beruházás célja a rosszul működő nagycenki szennyvíztisztító kiváltása és
a domborzatból adódó gravitáció kihasználása. E cél megvalósítására társulás jött létre
Pinnye, Pereszteg, Sopronkövesd, Sopronkövesd, Nagycenk és Nagylózs községek
összefogásával. 2011 tavaszán érkezett a nyertes pályázatról szóló értesítés, mely alapján a
pályázat teljes nettó költsége: 672.707.500 Ft.
Jelenleg a közbeszerzési eljárás utolsó szakasza folyik.
A 2011-ben újra pályázatot nyújtottunk be árvíztározó kialakítására az Új Széchenyi Terv
Nyugat-dunántúli Operatív Programhoz. A beruházás során megvalósul a Vörösmarty utcai
árok
aljának
szilárd
burkolattal
való
ellátása
is.
A pályázat 98.425.000 Ft támogatást nyert. E munkához az önrész: 11.000.000 Ft. Önerőtámogatás iránti pályázatot is nyújtott be önkormányzatunk. Bízunk ennek
eredményességében. Részletesen beszélt a projektről Pausits Gábor projektmenedzser és
Németh Géza kivitelező.
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Nemcsak az árvíztározóra, de a kultúrterem és sportszoba felújítására is nyújtott be az
Önkormányzat pályázati anyagot a Leader Egyesülethez. Itt 6.000.000 Ft-ot nyertünk,
melyhez az önkormányzat az áfát és további bruttó 5.000.000 Ft-ot tett hozzá, hogy a
nyílászárók cseréje, tetőjavítás, szigetelés, mellékhelyiségek kialakítása, egyéni gázfűtés,
világítótestek cseréje, a mozgáskorlátozott feljáró, valamint a színpad talapzatának felújítása
is megvalósulhasson.
Sopronkövesddel közösen kerékpáros pihenőhely kialakítására is nyertünk támogatást. A
játszótéri szalonnasütő mellé így asztalokat, padokat, ivókutat, kerékpártárolót és információs
táblát helyezhetünk el tavasszal.
A 2012-es Várépítő pályázat segítségével vegyestüzelésű kazánt, a tetőcseréhez szükséges
cserepek egy részét és fóliát nyert önkormányzatunk a nagylózsi Virágfüzér Óvodának.
Ennek kiegészítéseként a szállítási- és munkadíjakat, a terasztető cseréjét és a
mozgáskorlátozott-feljáró
építését
fizette
önkormányzatunk
3.581.000
Ft
értékben.
Az idei Petőfi, Hunyadi, Zrínyi és az Arany János utcában történt kátyúzással párhuzamosan
az óvoda épületéhez vezető belső járda is aszfaltszőnyeget kapott.
Jövő évben részt szeretnénk venni egy, az óvoda felújítását és energetikai korszerűsítését
célzó pályázaton. Tavaly ugyanis ez a lehetőség nagyon gyorsan bezárult és csak most került
újra kiírásra az Új Széchenyi terv keretein belül.
A Kálvária tér is megújult a Az ÖKOTÁRS Alapítvány Zöldövezet Program és az Önök
segítségével. Az ÖKOTÁRS Alapítvány 398.500 Ft-ot adott az ÜGYESEN Egyesületnek a
költségek fedezésére, utófinanszírozással. Az önkormányzat további 352.000 Ft-tal járult
hozzá sétautak alapanyainak megvásárlásával.
Egy beadott, elbírálás alatt álló pályázatunk van jelenleg: Leader kiírásra nyújtottunk be
pályázatot a jelenlegi játszótér megújítására, egy új kis játszótér kialakítására az óvodával
szemben és a sportpályához tartozó fejlesztésre.
Folyamatosan figyeljük azokat a kiírásokat is, melyek segítségével a Ravatalozót tudnánk
megmenteni. Sajnos ilyen jellegű pályázat még nem került kiírásra.
Köszönetet szeretnék
segítségünkre voltak.

mondani

mindenkinek,

akik

közös

feladataink

végzésében

2013-ban tervezett programokról később, az egyesületekkel történő megbeszélés után adnék
tájékoztatást.
Előre is köszönöm az egyesületeknek és intézményeknek a 2013-ra tervezett programokat és a
hozzájuk vezető munkát.
Befejezésül a közelgő karácsony alkalmával Nagylózs Község Önkormányzata nevében
községünk valamennyi lakójának békés, boldog ünnepeket és egészségben, örömökben,
szeretetben, összefogásban gazdag új évet kívánok.
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Nagylózs, 2012. december 14.
Tóthné Szigeti Éva
polgármester

Két kérdés érkezett egy témában az ivóvízzel kapcsolatban, melyet Varga Ákos a Soproni
Vízmű műszaki igazgatója válaszolt meg írásban. Kérem Olaszyné Fülöp Anita
jegyzőasszonyt, ismertesse a levelet.

„A közmeghallgatásra írt hozzászólására az alábbiakat válaszolom:
- A tavalyi év során a Nagylózsi Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatott az ivóvíz minőségével
kapcsolatos bejelentésekre társaságunk mintavételezést és vízkémiai vizsgálatokat végzett az
érintett ingatlanok közelében lévő hálózati mintavételi pontokon, illetve a belső vízhálózatokon.
A minták alapján megállapítható, hogy a közműves vízhálózaton vett mintákban a vízminőség
minden esetben kifogástalan volt. A vizsgált minták minden összetevőre megfelelő minősítésűek
voltak, ezek koncentrációja egyetlen esetben sem haladta meg a 201/2001. (X. 25.) számú, az
ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló Kormányrendelet szerint előírt
határértéket. A belső hálózaton vett kifogásolt minták esetében a vas koncentrációja meghaladta
az előírt határértéket.
A vizsgálatok eredménylapjait megküldtük a Polgármesteri Hivatalnak. A vizsgálati eredmények
megfelelősségét a Nemzeti Akkreditáló Testület minősítése garantálja, melynek köszönhetően
laboratóriumunk vizsgálati eredményeit a Népegészségügyi Intézet (korábbi nevén ÁNTSZ) is
feltétel nélkül elfogadja. A kifogásolt minták kapcsán fogyasztóinknak figyelmét felhívtuk, hogy a
belső vízhálózat felülvizsgálatát, rekonstrukcióját, fertőtlenítését saját érdekében végeztessék el,
mivel a vízmérő után kiépített hálózat jó műszaki állapotának biztosítása a tulajdonos feladata.
Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a község teljes hálózatán szennyeződéstől
mentes, minden értékében az előírt határérték alatt lévő, kiváló minőségű vizet szolgáltatunk.
- Azokon a fogyasztási pontokon, ahol az előző esztendőben megtörtént a vízminták
bevizsgálása, társaságunk az újabb minták laboratóriumi vizsgálatát kizárólag a felmerülő
költségek megterítése esetén tudja vállalni, mivel a helyi közösség által befizetett díjakból erre
nincs mód.
- Határozottan visszautasítom a levélben tett állítást, mely szerint a nagylózsi képviselő testület
egyik tagja, aki a vízmű dolgozója „nem tesz semmit falu érdekében”. Hegyi István, aki a terület
vízellátásáért felelős szervezet vezetője, a többi munkatársamhoz, így a területen dolgozó
vízműgépész kollégához is, hasonlóan mindent megtesz a település egészséges ivóvízzel
történő ellátásáért.
- Tájékoztatásul felsorolom az utóbbi évek során a településen a vízellátással kapcsolatos
fejlesztéseket, beruházásokat, melyek összértéke meghaladta a több tízmillió forintot:
o a víztorony külső- belső felújítása
o új víztermelő kút fúrása és rendszerre kötése, a régi kút eltömedékelése
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o lakóparkok miatt történő hálózatbővítés
o irányítástechnikai rendszer kiépítése
o ólombekötések kiváltása,
o mérőhelyek felújítása.
Kérem, hogy a fentieket ismertesse az érintett fogyasztóval. Bízom benne, hogy elfogadja
kérdéseire, problémáira adott válaszomat. Abban a nem várt esetben, ha ez nem történne meg,
és a fogyasztó személyesen is szeretné átbeszélni a helyzetet, szívesen állok rendelkezésére.”
Üdvözlettel:
Varga Ákos
műszaki igazgató
SOPRONI VÍZMŰ ZRT.
SZÉKHELY: 9400 Sopron, Bartók Béla u. 42.
TELEFON: 99/519-100*
HONLAP: www.sopronivizmu.hu

Telefon: 99/519-231

