Nagylózs Község Önkormányzatának
K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E
Szám: 128-2/2011.

Jegyzőkönyv
Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15. napján
megtartott üléséről
Jelen vannak:

Tóthné Szigeti Éva polgármester
Pintér József alpolgármester
Bors István képviselő
Hegyi István képviselő
Kalló János képviselő

Vezér Beáta jegyző
Csigóné Mikó Anita gazdálkodási előadó
2 fő érdeklődő

Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből mindenki jelen
van.

A testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Nyilvános ülés
1. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester
2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetése
Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester
4. Helyi adórendelet módosítása
Előadó: Vezér Beáta jegyző
5. Családsegítő szolgálat beszámolója
Előadó: Vezér Beáta jegyző
6. Temetőben emlékhely kialakítása
Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester
7. Lakóparkban geotechnikai vizsgálat megrendelése
Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester
8. Közterület elnevezése
Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester
9. Ifjúsági klub, idősek klubja
Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester
10. Jegyző helyettesítése Fertőszéplakon
Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester
11. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók
Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester
a) Játékvezetői bál támogatása
b) Óvoda felújítás pályázata
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Zárt ülés
12. Átmeneti segélykérelmek elbírálása
Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester

1. napirendi pont

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása
(Az előterjesztés csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Döntéshozatal:
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
minősített
többséggel,
egyhangú
szavazati
aránnyal
az
előterjesztésnek
megfelelően megalkotta az önkormányzat 2010.
évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 15.)
önkormányzati rendeletet módosító 1/2011. (II.
15.) önkormányzati rendeletet.

2. napirendi pont

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása
(Az előterjesztés csatolva)

Hegyi István: A költségvetésben 20 M Ft-os maradványról van szó. Ez mit jelent? A
Vízműtől származó 9 M Ft mit takar? Mivel korábban én még nem voltam képviselő, lehetne
hallani valamit a tervezett faluújságról? Ki dönti el, hogy mi jelenik meg benne, a testületnek
van-e ebbe beleszólása?
Csigóné Mikó Anita: Ez az előző évi pénzmaradvány előzetesen számított összege, azonban
ez a kiadási oldalon felosztásra került az egyes tételek között. A Sopron és Környéke Víz- és
Csatornamű bérleti díjat fizet az önkormányzatoknak az ivóvíz- és a szennyvízrendszer
használatáért. De ez a kiadási oldalon is megjelenik, mert a rendszeren végzett felújításokat
ennek a bevételnek a terhére végzik el.
Tóthné Szigeti Éva: Az újság színes, A5-ös nagyságú lenne. 300 példány nyomtatása
30.000 Ft + Áfa -ba kerül, így a tervezett 150.000 Ft évi négyszeri megjelenésre biztosítana
fedezetet. Ebben a kiadványban helyt kapnának az önkormányzat mellett az intézmények, a
helyi civil szervezetek is. És sok-sok közérdekű információ, pl. rendelési-, nyitvatartási idők.
Igény szerint a vállalkozások is megjelenhetnének benne. Természetesen lehetőség lenne
arra, hogy a megjelenés előtt a képviselő-testület tagjai véleményezzék az újságot. Az
Ügyesen Egyesület pályázatot adott be kiadvány megjelentetésére. Amennyiben ez sikeres
lesz, úgy 2 bővített kiadvány jelenhetne meg, melyek nemcsak Nagylózsra, hanem a
környező településekre is eljutnának, bemutatva falunkat.
Hegyi István: Támogatom az újság megjelentetését, de azt javaslom, térjünk még vissza a
témának a tárgyalására.
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Tóthné Szigeti Éva: Február 23-án, amikor az egyesületekkel tárgyalunk, akkor térjünk
vissza rá.
Hegyi István: Mit takarna az ifjúsági klub és az idősek klubja?
Tóthné Szigeti Éva: Az Ifjúsági Klub vezetésével egy fiatal felnőttet, pl. Farkas Esztert, az
Idősek Klubja vezetésével Sárközi Lászlónét szeretném megbízni. A költségvetés havi 5.000
Ft megbízási díjat tartalmaz mindkét fő részére. Az Ifjúsági Klub a kultúrteremben kapna
helyet, ahova ping-pong asztalt is be lehet állítani, illetve az Ügyesen Egyesület pályázott a
helyiség kifestésére és számítógépekre, így támogatás esetén ez a lehetőség is biztosított
lenne a fiataloknak. Csecsemőgondozó tanfolyamot is szervezne az iskola vezetője a
részükre. Az idősek klubja iskolaidőben a könyvtárban, azon kívül a falumúzeumban
működne. A részleteket külön napirendi pontban tárgyalná a testület.
Kalló János: Felnőtt embereket kellene az ifjúsági klubbal megbízni, mert a saját
korosztályukra nem hallgatnak a fiatalok. Két helyiséget már tönkretettek a fiatalok.
Bors István: A kultúrtermet nem javaslom átadni a részükre, esetleg az öltöző jöhet szóba,
az elég eldugott helyen van. Ami berendezési tárgyat megkapnának azt leltárba kell venni.
Hegyi István: Azzal egyetértek, hogy valamilyen helyet biztosítsunk a fiataloknak, azonban
ezt csak úgy, ha a működésük egy elfogadott szabályzat szerint történne, tagok lennének,
illetve valamilyen kauciót kérnék a helyiség használatáért. Ha tönkretesznek valamit, a
kaució nyújt fedezetet a javításokra, mert az, hogy ennyit fizetünk a felügyeletért, nem jelent
garanciát. Idegenek is bejöhetnek a helyiségbe, és ez újabb problémákat vethet fel. Ha jól
értem, most csak a pénz biztosításáról szavazunk, arról nem, hogy el is induljanak a klubok.
Azt javaslom, az indulásra térjünk vissza később, amikor a működéi feltételek tisztázódtak.
Csigóné Mikó Anita: A háziorvossal 2004-ben kötött működési szerződés szerint az
önkormányzat 250 e Ft erejéig vállalja a rendelő rezsiköltségeit. A költségek az idei évben
előreláthatólag meghaladják ezt az összeget. Már 2010-ben is magasabb volt a rezsiköltség,
315 e Ft.
Hegyi István: Ki kell számlázni a különbözetet.
Tóthné Szigeti Éva: Az egyesületek támogatását a tavalyelőtti szinten terveztük. Javaslom,
legyen egy elkülönített összeg – akár a tartalék – azoknak az egyesületeknek a plusz
támogatására, akik eddigi tevékenységüket bővítették, ezáltal ténylegesen többet tesznek a
településért. Ennek felhasználásáról a testület döntsön, a jövő héten összehívott civil
szervezetekkel folytatott beszélgetés után.
Döntéshozatal:
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
minősített
többséggel,
egyhangú
szavazati
aránnyal
az
előterjesztésnek
megfelelően megalkotta az önkormányzat 2011.
évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendeletet.

3. napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről
(Az előterjesztés csatolva)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
4/2011. (II. 15.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatokról és
az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
készített beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester

4. napirendi pont

Helyi adórendelet módosítása
(Az előterjesztés csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

Döntéshozatal:
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
minősített
többséggel,
egyhangú
szavazati
aránnyal
az
előterjesztésnek
megfelelően megalkotta a helyi adókról szóló
9/1999. (XII. 8.) önkormányzati rendeletet
módosító 3/2011. (II. 15.) önkormányzati
rendeletet.

5. napirendi pont

Családsegítő szolgálat beszámolója
(Az előterjesztés csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
5/2011. (II. 15.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a fertőd Mikro-térségi Szociális
Szolgáltató
Központ
Családsegítő
szolgálatának beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester

6. napirendi pont
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Temetőben emlékhely kialakítása
(Az előterjesztés csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
6/2011. (II. 15.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
úgy
dönt,
hogy
a
temető
C
parcellájának kerítés felöli részén a már meg
nem váltott sírhelyeken található síremlékek,
vagy azok egy részének megőrzésére területet
jelöl ki.
Falhatalmazza
a
polgármestert,
hogy
a
sírkövek
elbontásakor
az
arra
érdemes
síremlékeket, vagy azok egy részét az erre a
célra kijelölt helyre vitesse.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester

7. napirendi pont

Lakóparkban geotechnikai vizsgálat megrendelése
(Az előterjesztés csatolva)

Tóthné Szigeti Éva: Két ütemben javaslom a vizsgálatokat elvégeztetni, és ennek
megfelelően a vállalkozási díjat kifizetni. Először a felső területeken kellene a geotechnikai
vizsgálatot elvégezni, második ütemben pedig a tópart ingatlanokon, amikor a feltöltésük
már megtörtént.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
7/2011. (II. 15.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Vörösmarty u. – Petőfi utca között
kialakításra kerülő lakótelkek geotechnikai
vizsgálatainak elvégzésével a Vasi Geotechnikai
Kft Szombathely árajánlatát fogadja el 420.000
Ft + áfa összegben.
A vizsgálatokat két ütemben, elsőként a már
kialakult lakótelkeken, második ütemben a
tóparti telkek feltöltését követően rendeli meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a tárgyi
munkálatok elvégzésére vonatkozó szerződést
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az önkormányzat
aláírja.

nevében

a

vállalkozóval

Határidő: 2011. március 15.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester

8. napirendi pont

Közterület elnevezése
(Az előterjesztés csatolva)

Tóthné Szigeti Éva: Idős emberektől érdeklődtem, hogyan nevezték régen ezt a terület.
Emlékeik szerint Kertészkertnek vagy Zsigmondnak hívták.
Kalló János: Zsigmondnak azt a szántóterületet hívták, amelyikből a lakótelkek kialakításra
kerültek.
Tóthné Szigeti Éva: Kérdezzük meg az egyesületeket, hátha van javaslatuk a közterület
elnevezésére.

9. napirendi pont

Ifjúsági klub, idősek klubja
(Az előterjesztés csatolva)

Tóthné Szigeti Éva: Az idősek klubja eleinte a könyvtárban, könyvtári időben működne,
iskolaidőn kívül a falumúzeumban kapna helyet. A klubvezető részére a költségvetésben
havi 5.000 Ft megbízási díjat terveztünk, valamint a közüzemi költségekre is többet
terveztünk, mint a tavalyi évben.
Bors István: Milyen szolgáltatást nyújtana a klub? Azt gondolom 10 fő alatt nem érdemes
elindítani, fel kell mérni hány ember jön el. Korábban azért szűnt meg az idősek klubja, és
azért adtuk el az épületet, mert nem volt elég érdeklődő.
Tóthné Szigeti Éva: Úgy gondoltam, egyesületi formában működhetne a klub. Saját
maguknak szervezhetnének programokat. Ha egyesületi formában működik a klub, akkor
akár saját magukat is eltarthatják. Nem egész napos elfoglaltságot jelentene, hanem heti egy
alkalommal 3-4 órát.
Pintér József: Ha tartalommal meg lehet tölteni a klubot, akkor van értelme. De annak nem
látom értelmét, ha csak egy helyiséget biztosítunk, ahol néhány órát eltöltenek. Heti egy
alkalomnak nem látom akadályát, de ha több idő, nekünk is több költséget jelent.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
8/2011. (II. 15.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért az idősek klubja heti egy
alkalommal a könyvtárban, könyvtári időben
történő beindításával. Iskolai időn kívül az
idősek klubja a falumúzeumban kap helyet.
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A klub vezetésével Sárközi Lászlónét bízza meg.
Részére havi 5.000 Ft tiszteletdíjat az
önkormányzat költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester

Hegyi István: Az ifjúsági klubnál szükségesnek tartom a már említett kaució bevezetését.
Pintér József: Az ifjúsági klubot nem lehet a fiatalokra bízni. Kell egy felügyelő, aki
állandóan velük van és akire hallgatnak, aki vállalja a felelőséget.
Tóthné Szigeti Éva: Korlátozott nyitva tartás lenne, így a felügyelet csak a nyitva tartás
ideje alatt szükséges.
Hegyi István: Azt javaslom, térjünk vissza később erre a napirendi pontra, és dolgozzuk ki a
klub működésének részletes szabályozását a felelősségi kérdésekkel együtt.
Tóthné Szigeti Éva: Kérem a képviselőket, hogy a következő testületi ülésre fogalmazzák
meg a javaslataikat.

10. napirendi pont

Jegyző helyettesítése Fertőszéplakon
(Az előterjesztés csatolva)

Hegyi István: A jegyzőváltás során nálunk is előfordulhat az az eset, hogy bizonyos ideig
nem lesz jegyző. Támogatom a helyettesítést abban az esetben, ha arra az időre, amíg itt
nem lesz jegyző, a viszonthelyettesítéshez a fertőszéplaki képviselő-testület hozzájárul.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
9/2011. (II. 15.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy Vezér Beáta
jegyző 2011. március 1 – 2011. április 2-között
Fertőszéplak község jegyzőjét helyettesítse
azzal a feltétellel, hogy amennyiben a
jegyzőváltás miatt Nagylózson is aktuálissá
válik a jegyző helyettesítése, az viszonzásra
kerüljön
Fertőszéplak
Község
Képviselőtestülete részéről.
Megbízza a polgármestert, hogy a Képviselőtestület
döntéséről
Fertőszéplak
Község
polgármesterét tájékoztassa.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva
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11. napirendi pont

Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók
(Szóbeli előterjesztés)

a) Játékvezetői bál támogatása
Tóthné Szigeti Éva: A Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség keresett meg
minket, hogy támogassa az önkormányzat a soproni játékvezetők bálját. Azt gondolom,
inkább a helyi szervezeteket támogassuk.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
9/2011. (II. 15.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Labdarúgó Szövetség megkeresésére úgy dönt,
hogy a soproni játékvezetők bálját anyagilag
nem támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester

b) Óvoda felújítás pályázata
Tóthné Szigeti Éva: Az Új Széchenyi Terv pályázaton lehetőség nyílik az óvoda energetikai
fejlesztésére (nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, szigetelés). A beruházásnak megújuló
energiák felhasználását is tartalmaznia kell. A támogatás 85%-os, az önerő 15%. Árajánlatot
kértem a projekt megvalósítására. A teljes költség mintegy 15 M Ft, ehhez 2.250 e Ft önerőt
kellene biztosítani. A beruházás a következő évben valósulhat meg. Ha elindítjuk a
pályázatot, akkor 620 e Ft-ot kell az önkormányzatnak a pályázat megírásáért valamint
sikerdíjért fizetni.

12. napirendi pont

Átmeneti segélykérelmek elbírálása
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen 11/2011.
(II. 15.) határozatával egy kérelmező részére 12.000 Ft, 12/2011. (II. 15.) határozatával egy
másik kérelmező részére 10.000 Ft összegű átmeneti segélyt állapított meg.

Hegyi István: Szeretném javasolni, hogy a településen működő vállalkozásokat hívjuk meg
egyszer egy beszélgetésre, ahol kifejthetnék a véleményüket, elmondhatnák, hogy ők mit
látnak, hogyan csinálnák a dolgokat.
Kalló János: Támogatom az ötletet, de csak egy beszélgetésre nem tartom valószínűnek,
hogy eljönnének. Valami apropót kellene kitalálni hozzá, pl. hogy Weisz Miklós tájékoztatást
adhatna nekik az őket érintő aktuális pályázati lehetőségekről.
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Tóthné Szigeti Éva: Március 2-ra össze lehetne hívni ezt a megbeszélést. Amennyiben más
hozzászólás nincs, úgy a testületi ülést bezárom.

A jegyzőkönyv lezárva.

Kmf.

Tóthné Szigeti Éva
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

