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Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2. 
napján megtartott üléséről 
 
Jelen vannak:  Tóthné Szigeti Éva polgármester 
   Bors István képviselő 
   Kalló János képviselő 
   Molnár Terézia képviselő 
   Pintér József képviselő 
 
   Vezér Beáta jegyző 
 
 
Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, mert a megválasztott 5 fő mindegyike jelen van.  
A testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyilvános ülés 
 
1. Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosítása 
Előadó:  Tóthné Szigeti Éva polgármester 

2. Közfoglalkoztatási terv módosítása 
Előadó:  Vezér Beáta jegyző 

3. 2011. évi belső ellenőrzés 
Előadó:  Vezér Beáta jegyző 

4. Lakópark 2. vízellátása 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

5. Fűnyírási díj kifizetése, fűnyíró vásárlása 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

6. Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek, tájékoztatók 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

a) Tárolóhelyiség kialakítása 
b) Rászorulók részére kivágás céljából felajánlható árokpartok 
c) Erdő-terület kiméretése 
d) Temetői kandeláberek, díszkőburkolat 
e) 03 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
f) Niederfüllbach-i vendégek látogatása 
g) Idősek napja rendezvény 

 
 
Zárt ülés 
 
7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása  

Előadó: Vezér Beáta jegyző 
8. Kitüntető cím adományozása 

Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester 
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1. napirendi pont 
 

Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 

(Az előterjesztés csatolva) 
 
 
Tóthné Szigeti Éva: Három kérdésben kell döntenie a Képviselő-testületnek. Az első 
határozat Fertőszéplak kizárása a társulásból, de az már most tudható, hogy Fertőszéplak 
vissza fog lépni a társulásba. A második határozat arról szól, hogy azok a települések, akik 
eddig nem csatlakoztak, 2010. november 30-ig ugyanazokkal a feltételekkel, mint a többi 
település beléphetnek a társulásba. A harmadik, a társulási megállapodás módosítása. 
Nehéz ebben a helyzetben dönteni, amikor egy még nem létező hulladéklerakóról kell 
nyilatkozni, és a hulladékunkat jelenleg szállító Rekultív Kft. már most is üzemeltet egy 
telepet, mellyel elégedettek vagyunk. Ez a döntés mindenképp az emberek zsebére megy. 
Már korábban csatlakozott a településünk a társuláshoz, és a társulási megállapodásban 
szerepel az, ha a tag kárt okoz a társulásnak, akkor azért kártérítési felelősséggel tartozik. 
Ez ügyben megbeszélést folytattunk a Rekultív Kft-vel, akik szakmai alapon ecsetelték, miért 
érdemes őket választani. Ezzel szemben Sopronban sok újdonságot nem mondtak, csak 
annyit, hogy ennek a projektnek meg kell valósulnia. Két lényegi ponton módosul a társulási 
megállapodás. Az egyik, hogy a társulási tanács létszáma 12 főről 14 főre módosul, ahol 
Sopronnak nem lesz meg a többsége, valamint tartalmazza azt, hogy a társulás megvásárolja 
az STKH Kft-t. Ennek, és a pályázati önrésznek a fedezetét a társulás hitel-, illetve kötvény 
kibocsátásával biztosítaná, amely költségek a hulladékszállítás díjába épül majd be.  
 
Pintér József: Azt gondolom, ez a projekt mindenképp meg fog valósulni, mert nagyon nagy 
politikai támogatottsága van.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

64/2010. (XI. 2.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Sopron Térségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsának 1/2010. (VIII. 2.) számon 
hozott határozatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

65/2010. (XI. 2.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Sopron Térségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsának 2/2010. (VIII. 2.) számon 
hozott határozatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

66/2010. (XI. 2.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 77/2008. (XII. 18.) számú képviselő-
testületi határozatát a Sopron Térségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Alapító Okiratára és Társulási megállapodásra 
vonatkozóan visszavonja, és az előterjesztés 
mellékleteként megismert Sopron Térségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának és Alapító 
Okiratának a Társulási Tanács 5/2010. (VIII. 2.) 
számú határozatában elfogadott módosításával 
egyetért, azt elfogadja, támogatja és felkéri 
Tóthné Szigeti Éva polgármestert a Társulási 
Megállapodás módosításának aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

 
 

2. napirendi pont 
 

Közfoglalkoztatási terv módosítása 
(Az előterjesztés mellékelve) 

 
 
Vezér Beáta: Adminisztratív jellegű döntésről van szó. Sajnos nem jelentkezett 
munkanélküli, akik a közcélú munkavégzés keretében alkalmazni lehetett volna, emiatt kell 
az előirányzott létszámot csökkenteni.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

67/2010. (XI. 2.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 7/2010. (II. 15.) határozattal 
elfogadott közfoglalkoztatási tervben Nagylózs 
településre jóváhagyott közcélú foglalkoztatotti 
létszámot 1 főre módosítja.  
 
Megbízza az önkormányzat jegyzőjét, hogy a 
döntésről a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú 
Társulását tájékoztassa.  
 
Határidő: 2010. november 15. 
Felelős: Vezér Beáta jegyző 
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3. napirendi pont 
 

2011. évi belső ellenőrzés 
(Az előterjesztés mellékelve) 

 
 
Vezér Beáta: Az idei évben volt belső ellenőrzés a hivatalban, erről jelentést és intézkedési 
tervet még nem kaptunk. Amennyiben megérkezik, akkor lehet a feltárt hiányosságokat 
megszüntetni. Ennek a tevékenységnek az ellenőrzésére irányul a 2011. évi belső ellenőrzés. 
A magam részéről azt az elvet vallom, hogy legyen belső ellenőrzés, tárják fel a hibákat minél 
előbb, és azokat kijavítjuk.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

68/2010. (XI. 2.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Nagylózs Község Önkormányzata 
Stratégiai Ellenőrzési Tervét, valamint az 
önkormányzat 2011. évi Belső Ellenőrzési 
Tervét az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja.  
 
Megbízza a jegyzőt, hogy a döntésről Sopron 
Megyei Jogú Város Ellenőrzési Csoportját 
tájékoztassa. 
 
Határidő: 2010. november 15. 
Felelős: Vezér Beáta jegyző 
 

 
4. napirendi pont 

 

Lakópark 2. vízellátása 
(Az előterjesztés mellékelve) 

 
 
Tóthné Szigeti Éva: Árajánlatot kértünk a lakópark vízellátásának kiépítésére. A beérkezett 
ajánlatokat a műszaki ellenőrünk átnézte, és az előterjesztéshez mellékelt összeállítást 
készítette. Abban kell dönteni a Képviselő-testületnek, hogy még az idén megrendeljük-e a 
munkálatokat, és ha igen, melyik vállalkozót bízzuk meg. A javaslat szerint a Kapuvári 
Vizitársulat és a Viat Kft. ajánlata a versenyképes.  
 
Pintér József: A Viat Kft-é a legkedvezőbb ajánlat, többször dolgoztak már a településen, 
ismerjük a munkájukat. Helyben vannak, ha valamilyen probléma adódik, elérhetőek. Őket 
javaslom megbízni.  
 
Vezér Beáta: A vízvezeték kiépítése az ezévi költségvetésben tervezésre került.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

69/2010. (XI. 2.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a lakóparkban kialakításra kerülő 
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vízvezeték-építési munkálatokra adott 
árajánlata alapján a kivitelezésre a Viat Kft-t 
választja. A kivitelezés költsége: 6.242.000 Ft + 
áfa. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Viat Kft-
vel az önkormányzat nevében a vállalkozói 
szerződést aláírja.  
 
Határidő: 2010. november 30.  
Felelős: Tóthné Szigeti Éva 

 
 

5. napirendi pont 
 

Fűnyírási díj kifizetése, fűnyíró vásárlása 
(Az előterjesztés mellékelve) 

 
 
Tóthné Szigeti Éva: A testület döntésének megfelelően elküldtük Gráczol András részére a 
vállalkozói szerződés felmondását, de személyesen is beszéltem vele. Elmondta, hitelt vett 
fel, hogy meg tudja vásárolni a fűnyírót, és még 300.000 Ft törlesztése hátravan. A 
vásárlással megalapozta a vállalkozását. Váratlanul érte a felmondás, de azt gondolom, meg 
kellett tennünk. A képviselő-testület nevében is felajánlottam, ha valahol fűnyíráshoz 
vállalkozót keresnek, ajánlani fogjuk. Szeptemberben egy alkalommal még lenyírta a füvet a 
Polgármesteri Hivatalnál. Ahogy beszélgettem vele, elmondta, most született kisgyermekük, 
és számított arra, hogy továbbra is végezheti a fűnyírást. Úgy gondolom, a szeptemberi 
egyszeri nyírást térítsük meg számára. Kérem a Képviselő-testületet, az összegre tegyen 
javaslatot. Az előterjesztéshez mellékeltünk néhány fűnyíró traktor ajánlatot, azonban azóta 
találtam egy kedvezőbbet. 25 LE, Kawasaki motor van benne, és külön lehet hozzá vásárolni 
hótoló lapot szegéllyel, hóláncot. Az ára áfával együtt 663.650 Ft. A mostanit fel lehetne 
újítani és értékesíteni.  
 
Pintér József: A Kawasaki jó motor. Én vállalom, hogy elhozom és összeszerelem a traktort, 
amit most használunk, azt pedig felújítom, hogy eladhassuk.  
 
Molnár Terézia: Azt gondolom, hogy a közterületgondnoknak sok lesz ez a munka, e mellett 
másra nem lesz ideje.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

70/2010. (XI. 2.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzati 
tulajdonban lévő területek fűnyírása érdekében 
egy MTD 75 PLATINUM SD fűnyíró traktor – téli 
szettel, 25 LE Kawasaki motorral – beszerzése 
mellett dönt 663.650 Ft összegben.  
 
Határidő: 2010. november 30. 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva 
 
 
 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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71/2010. (XI. 2.) határozat 

 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Gráczol András részére a 2010. 
szeptember hónapban elvégzett fűnyírási 
munkálatokért 50.000 Ft + áfa összegű díjat 
állapít meg.  
 
A képviselő-testület jelen döntése nem 
befolyásolja a 60/2010. (X. 13.) határozat 
érvényességét, melyben a képviselő-testület a 
vonatkozó szerződés felmondása mellett 
döntött.  
 
Határidő: 2010. november 30. 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

 
 

6. napirendi pont 
 

Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek, tájékoztatók 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
 

a) Tárolóhelyiség kialakítása 
 
Tóthné Szigeti Éva: Az átalakítási munkálatok és a garázskapu finanszírozására az 
alábbiakat javaslom: Pető László meg szeretné vásárolni a Marton-kertben található 7 db 
fenyőrönköt 1000 Ft/ db áron Mikó Lajos és Kóbor Géza véleménye alapján úgy vélem, hogy 
10.000 Ft-ért odaadhatjuk az említett rönköket. Guzmics István a Marton-kertben lévő 
vaskaput szeretné megvenni betonlábakkal együtt. Kezdetben azt gondoltam, hogy ez a kapu 
megfelelő lenne a húsbolt garázskapujának, de ennek a kültéri kapunak a beépítéséhez egy 
fémkeret hegesztésére is szükség volna, amely többe kerülne, mint egy kisebb, használt 
garázskapu, tokkal. Szakértő véleménye alapján a kapu, lábakkal legalább 20.000 Ft-ot ér. 
Javaslom, hogy adjuk el ennyiért, és a befolyt összegekből ki lehetne alakítani a tároló 
helyiséget a régi húsbolt helyén. 
 
Pintér József: Azért a kapuért nem biztos, hogy adnak 20.000 Ft-ot. Ha 10.000 Ft-ot 
ajánlanak, azért is oda lehet adni. 
 
 

b) Rászorulók részére kivágás céljából felajánlható árokpartok 
 
Tóthné Szigeti Éva: Kérem a képviselő testület azon tagjait, akik ismerik az ilyen 
árokpartok hollétét, amelyeket az Önkormányzatnak tisztítani kell és benne fűtésre 
alkalmas fa található jelöljék ki azt a területet, ahol a rászorulók tüzelőt gyűjthetnek. 
 
Bors István: A víztározónak tervezett terület közepét fel lehetne ajánlani, de csak akkor, ha 
teljesen kitisztítják, és nem csak a tűzre való fát vágják ki. Ha nem tisztítják ki rendesen, 
akkor azzal nekünk csak kárt okoznak.  
 
 

c) Erdő-terület kiméretése 
 
Tóthné Szigeti Éva: Gyenge Álmos és Kertész Tibor ismételten árajánlatot küldött a 0124/2 
út művelési ágba tartozó akácos kivágására. Kóbor Géza erdész volt olyan kedves és Bors 
Istvánnal együtt megnézte ezt a Nagylózs határában lévő fás területet. 
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Bors István: Megnéztük a területet, de azt gondolom, első lépésként ki kell méretni, nehogy 
más területén történjen a kivágás. Ha kimérettük, pontosabban láthatóak a terület határai 
és az is, milyen fák vannak az ingatlanon, mennyi annak az értéke. Akkor lehet rá ajánlatot 
tenni. Nem csak azoknak lehet értékesíteni, akik most jelentkeztek, az értékesítésnek más 
módja is lehet. Például ki lehet jelölni kisebb területeket, amikre licitálni lehet, és aki a 
kedvezőbb ajánlatot teszi, az vághatja ki. Mindenesetre ki kell méretni a területet. Ha ez 
megtörténik, visszatérhetünk az értékesítés formájára. Az ingatlanon akácfák vannak, így 
annak újratelepítéséről nem kell gondoskodni.  
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

72/2010. (XI. 2.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a nagylózsi 0124/2 hrsz-ú, az 
ingatlan-nyilvántartásban saját használatú 
útként nyilvántartott terület hivatalos 
kiméretését határozza el.  
 
Az ingatlanon található fa értékesítéséről a 
kimérést követően dönt.  
 
Határidő: 2010. november 30. 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

 
 

d) Temetői kandeláberek, díszkőburkolat 
 
Tóthné Szigeti Éva: A temetőben található díszköveket egyelőre száraz helyen helyezzük el, 
majd tavasszal lerakjuk. Javaslom, hogy a korábban tervezett Mária szoborhoz vezető út 
helyett az óvodában, a kertben lévő, bevezető kisúthoz használjuk fel ezt a 14 m2 
díszburkolatot, mert ott van rá a legnagyobb szükség. Eredetileg ide szántam a 
polgármesteri hivatalhoz, de azt javasolták, beton lapokat rakjunk le. A hivatalnál 
2010.október 26-án, kedden készült el a fűben futó ösvény kiváltására, sokak kérésére ez a 
kis járda Andrási István, András Csaba, Szigeti Gyula, Id. Pető László, ifj. Pető László, Mikó 
Lajos és Rákóczi József munkája által, melyhez Németh Károly fuvarozott kavicsot. Nagyon 
szépen köszönjük munkájukat a falu lakói nevében. Köszönöm továbbá Bros Gergely 
atyának, hogy hirdetésével segített a munkálatokban. A járda anyagát a Hunyadi utca 
árkainak lefedésekor feleslegessé vált betonlapokból készítettük, melyeket egyrészt a 
Hunyadi utcából, másrészt a Marton-kertben felhalmozott törmelék és földkupacokból 
vadásztak elő. A járda melletti vízóra akna fedele balesetveszélyes volt. Ezt édesapám 
meghegesztette, majd lezártuk lakattal. Megjavította továbbá a hivatalban lévő konyha 
lötyögő csapját és meghegesztette az eltört talicskát is. 
 
Pintér József: Ideiglenesen jó megoldás a hivatal mellett betonlapból készített járda, de azt 
gondolom, esztétikai okok miatt azért le kellene cserélni. A lejárathoz a korlát nagyon 
praktikus lett.  
 
Molnár Terézia: A Mária szoborhoz nem egyszer mennek egy évben, oda előbb-utóbb 
valamilyen megoldást ki kell találni.  
 
Tóthné Szigeti Éva: Javaslom, hogy a jövő évi költségvetésbe tervezzünk be 200.000 Ft-ot 
az 5db kandeláber megvételéhez, melyet legkésőbb 2011. november 1-ig állíttassunk fel és 
üzemeltessünk be. Az idei évben megtörtént a csonkok kiépítése, de kandeláberek vásárlása 
nem volt betervezve. Kérem nézzék meg az ajánlatokat, melyeket az Internetről gyűjtöttem. 
Melyik típust javasolják? Melyik tetszik. 
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e) 03 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

 
Tóthné Szigeti Éva: A temető bejáratánál, a Szent Antal szobor mögött fekvő, háromszög 
alakú 5138m2 nagyságú területet szeretné megvásárolni a Gyümölcsös tulajdonosa: 
Keresztes Gyula 1.100.000 Ft-ért. Úgy tudom, hogy a képviselő testület ezt az árat egyszer 
már elfogadta 2008. szeptemberében, de az adás-vétel még nem történt meg fedezet hiánya 
miatt. Mielőtt eladnánk, egy kérdésem lenne ehhez kapcsolódóan: mire szeretné használni 
ezt a falu kapujában lévő területet a vásárló? Mert szerintem nem mindegy, hogy mi fogadja 
a Sopronkövesd felől érkezőket. 
 
Pintér József: Bemutató kertészetet szeretne ott létesíteni. 
 
 

f) Niederfüllbach-i vendégek látogatása 
 
Tóthné Szigeti Éva: Ahogy minden évben, idén is advent kezdetén lesz, november 26-án, 
pénteken számíthatunk érkezésükre. Szeretném, hogy német testvérfalunk küldöttségét 
nemcsak a képviselő testület, de az intézmények és társadalmi szervezetek (egyesületek) 
képviselői is fogadnák és ittlétük alatt, hasonlóan az ottani fogadtatáshoz együtt 
gondoskodnánk arról, hogy jól érezzék magukat. 
Szeretnék ezért összehívni egy megbeszélést, ahol az egyesületek és intézmények képviselői 
vannak jelen és ahol nemcsak ezt a hétvégét, de távolabbi közös terveinket is 
megbeszélhetnénk. A delegáció fogadásakor szokásos kis vendégséghez (kb. 6 vendég, 10 fő 
önkormányzat, 9x2 fő intézményi és egyesületi tag, plébános=35 fő) pl. minden egyesület és 
intézmény hoz egy –egy tálca süteményt és szendvicset (egymás között felosztanánk, hogy 
minden legyen), így a betervezett összeget (40.000 Ft) a szombati magyaros ételt felvonultató 
étkezésre szánhatnánk, amelyet a vendégek, a vendéglátó családok és a delegációk számára 
tartanánk, így köszönve meg azt, hogy ezt a nemzetközi kapcsolatot ápolják. 
 
Molnár Terézia: Jó lenne változtatni azon, hogy a falukarácsony ne ezen a napon legyen, 
mert az még túl korán van.  
 
Tóthné Szigeti Éva: Ezzel egyetértek, adventköszöntő ünnepségként és nem 
falukarácsonyként szervezzük. Nem lesz karácsonyfa sem, csak a 4 adventi gyertya közül 
egyet fogunk „meggyújtani”. Az iskolások és az óvodások sem karácsonyi műsorral 
készülnek, hanem a várakozásé lesz a főszerep.  
 
Molnár Terézia: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon egyoldalú ez a testvérkapcsolat, sokkal 
többet adunk, mint kapunk. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Én pont fordítva érzem, sokkal nyitottabbak ők mint mi.  
 
Pintér József: Azt tartom nagy problémának, hogy nagyon messze vannak, és nem 
alakulhat ki tényleges kapcsolat vagy együttműködés a két település között. A magyaros 
ételeket pedig tudom, hogy nem szeretik, már többször hangot adtak, hogy nekik az túl 
fűszeres. A programot is nagyon nehéz számukra megszervezni, mert mindig ugyanazok 
jönnek, és a környéken már mindent láttak.  
 
Bors István: Értelmet és tartalmat kell adni a kapcsolatnak, csak az a baj, hogy nyelvi 
nehézségeink is vannak, mert mi nem nagyon beszélünk németül.  
 
Tóthné Szigeti Éva: Én ezt nem így látom, magam is nagyon sok motivációt kaptam ettől a 
kapcsolattól és hasznosnak tartom.  
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g) Idősek napja rendezvény 
 
Tóthné Szigeti Éva: Az Idősek Napi rendezvényre 2010. november 27-én szombaton, 14.00-
kor kerül sor. Az 500 Ft-os utalványok helyett szeretnék minden Nagylózson élő 
nyugdíjasnak egy az óvodások és az iskolások által készített rajzot adni, melynek másik 
oldalára az Önkormányzatban nyomtatunk egy szép verset. Szeretném továbbá bejelenteni 
az Idősek Klubjának megnyitását, melyet a Falumúzeumban rendeznénk be.  
Indokaim:  

- miért nem használunk ki egy amúgy is fűtött helyiséget? Mi értelme van egy bezárt 
falumúzeumnak? Miért nincs egy olyan hely, ahol az egyedül lévő idősek 
összejöhetnek beszélgetni, teázni….?  
Szerintem, ha már létrehozott a falu egy olyan gyűjteményt, mint a falumúzeum, 
legyen legalább egyszer egy héten nyitva, amikor bárki megnézheti és amikor olyan 
emberek vigyáznak rá, akik még arról is mesélhetnek, hogy melyik tárgyat hogy 
hívták és mire való volt… 
Közben pedig nincsenek egyedül.  
Hivatalos Klub megalapításán is gondolkodom, amely pályázhat székhelye 
működtetésére, karbantartására, tagdíjából pedig tea, kávé sőt kis közös programok 
is finanszírozhatók lennének. 
 

- az Idősek Klubjának működtetése jelenleg be nem tervezett költségekkel járna idén 
(fűtés, világítás, vízhasználat) Ezt fedezhetnénk a betervezett utalványok értékéből. 
Amelyeket eddig csak a faluban élők kaptak meg.  

 
- Nemcsak én kérdezem, hogy miért van megkülönböztetés a faluban élők és a 

Szociális Otthon lakói között. Ők is beletartoznak a közel ezer fős nagylózsi 
lakosságba. Így az ő számukra is járnának az Önkormányzat által a lakosságnak 
adott ajándékok. Ekkora összeg azonban, mely a minden idősnek adandó utalványok 
értéke lenne, nem lett betervezve. A kártyák segítségével kivétel nélkül minden 
idősnek személyes, kedves, egyedi és maradandó ajándékot adhatunk. Az Idősek 
Klubjának és a Falumúzeumnak az újraélesztése pedig egy újabb színfolt lehet a 
szürke hétköznapokban mindenki számára.  

 
Ha valaki megkérdezné, alkalmas-e a Falumúzeum Idősek Klubjának, azt felelném igen, 
hiszen a szükséges javítások el lettek végezve és még a múzeum tárgyainak hangulatához 
illeszkedő bútorokat is kaptunk. Erre a célra Szigeti Gyula 8 db széket és egy kerek 
asztalkát ajánlott fel, továbbá megjavította a bejárati ajtók zárjait, a kisablakot és átnézte a 
víz- és gázberendezéseket. Kérem tehát a képviselő testületet, hogy engedélyezze a 
Falumúzeum heti egyszeri nyitva tartását, mely idő alatt az Idősek Klubja működhetne. 
Továbbá kérem az utalványok összegének átcsoportosítását a fűtés és világítás 
többletköltségeihez. 
 
Molnár Terézia: 3-4 emberért nem érdemes elindítani a fűtést. Napokkal korábban be 
kellene kapcsolni, hogy elfogadható hőmérséklet legyen. Az Időskorúak Otthonában lakók 
pedig nincsenek elszigetelve tőlünk, szabadon kijárhatnak.  
 
Bors István: Korábban azért szűnt meg az idősek klubja, mert nem volt rá igény. Nem 
javaslom az 500 Ft-os utalványok megszüntetését, mert az nagy felháborodást váltana ki.  
 
Pintér József: Régebben a kapcsolat közvetlenebb volt az Időskorúak Otthonával. Ma már 
szabadon be sem lehet menni az intézmény területére. Megértem, hogy rájuk is szabályok 
vonatkoznak, nem lehet csak úgy kinyitni a kaput. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Az idősek klubja a későbbiekben egyesületi formában működhetne, 
mely pályázhatna működési költségekre is. Az egyesületbe az idősek lépnének be, de bárki 
tag lehetne. Akár azt is el lehet érni, hogy önfenntartóak legyenek. Jelenleg minden kész 
arra, hogy indulhasson a klub. 
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Bors István: Jó elképzelésnek tartom, de sajnos nincs mögöttünk olyan cég, akik ilyen 
kiadásainkhoz hozzá tudnának járulni. Azt javaslom, inkább nyári időszakban próbáljuk ki, 
hogyan működne, akkor kevesebb költség merülne fel. A közüzemi díjak csak egy része a 
költségeknek, de ki takarítana, ki biztosítaná a felügyeletet? Ha tavaszig az előkészületek 
megtörténnek, érdemes elgondolkozni az elindításon, de most télen ne. 
 
Pintér József: Én is azt gondolom, a fűtést ne vállaljuk be. Nem elvetendő ötlet, de 
tavasszal különösebb rizikó nélkül meg lehet próbálni. Akkor csak a vízfogyasztással lehet 
számolni, fűtés-világítás költség nem lesz. Azonban ha programokat szeretnének szervezni, 
az is pénzbe kerül.  
 
A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

73/2010. (XI. 2.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem támogatja, hogy az idei évben 
megszűnjön az időseknek adott 500 Ft összegű 
vásárlási utalvány, továbbá nem támogatja, 
hogy az idei évben a Falumúzeumban az idősek 
klubja megkezdje működését. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

 
 
Tóthné Szigeti Éva: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az iskola kapujára lakat 
került az ellopott helyett. A temető-nyilvántartáshoz, valamint annak érdekében, hogy a 
temető-világításhoz szükséges, földben elhelyezett vezetékek nyomvonala évek múltán se 
merüljön feledésbe, légifelvételeket készíttettünk Wittmer Lászlóval és Tóth Róberttel. A 
felvételek összeillesztése, használható tájékozódási ponttá formálása még zajlik. Sokan 
megállnak az Önkormányzat előtt futó út szélén, pedig ott megállni és várakozni tilos tábla 
van felállítva. Látogatók a Szociális Otthonba, mi pedig ha orvoshoz megyünk, vagy az 
ügyeinket intézzük. Többek kérésére kérelmet fogalmaztunk, hogy ne legyen tilos ezen a 
szakaszon a megállás. Reméljük kérésünket hamarosan kivizsgálják és megnyugtató 
megoldást találnak erre a problémára. Zajvédő paplanokat vásároltunk, hogy az irodám az 
orvosi rendelő ajtajai szigeteltek legyenek, így a tárgyalások és a rendelés tartalma valóban 
csak az illetékesekhez jusson el. Az óvodában merült fel, hogy sok hófogó oda vannak 
támasztva a kerítéshez. Hová kell őket felállítani? Hol van rájuk a legnagyobb szükség?  
 
Pintér József: Talán a Levente utcához jó lenne felállítani. 
 
 

7. napirendi pont 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása 
 
 

A napirendi pontot a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta, melynek keretében 
meghozott 74/2010. (XI. 2.) határozatával 12 fő A típusú, és 1 fő B típusú pályázót havi 2.000 
Ft összegű támogatásban részesítette. 
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8. napirendi pont 
 

Kitüntető cím adományozása 
 

 
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen meghozott 
75/2010. (XI. 2.) határozatával Marton Ferenc részére Nagylózs Község Díszpolgára címet 
adományozott. 
 
 
Tóthné Szigeti Éva: Amennyiben más hozzászólás nincs, úgy a testületi ülést bezárom.  
 
A jegyzőkönyv lezárva.  
 
 

Kmf.  
 
 
 
 
 
 

 Tóthné Szigeti Éva Vezér Beáta 
 polgármester jegyző  
 

 

 


