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Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 27. napján 
megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak:  Tóthné Szigeti Éva polgármester 
   Pintér József alpolgármester 
   Bors István képviselő 
   Kalló János képviselő 
    
   Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 
 
Meghívottként az 1. napirendi pontnál: Csigóné Mikó Anita – gazdasági előadó 
 
Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő jelen van.  
 
Javaslom, hogy a képviselő-testület 12. napirendi pontként  - Döntést, végrehajtás igénylő 
ügyként tárgyalja az alábbi témákat: 
A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2000. (XI.13.) rendeletének módosítását, 
melyhez az írásos anyagot a meghívóval kiküldtük. 
A mai napon érkezett a Sopronkövesdi Általános Iskola és Óvoda támogatás iránti kérelmét. 
 
 
A testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyílt ülés 
 
1. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról 

Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester 
Meghívottként jelent van: Csigóné Mikó Anita – pénzügyi előadó 

 
2. Közbeszerzési szabályzat, 2011. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadása. 

Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 
3.    Belső ellenőrzési beszámoló elfogadása 
        Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 
 
4.     2010. évi gyermekvédelmi beszámoló 
        Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 
5.    Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete SzMSZ-éről szóló 5/2007. (III.20.)  
       rendeletének módosítása. 
       A képviselő-testület 2011. évi Munkatervének elfogadása. 
       Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
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6.    Az Ügyrendi Bizottság hiányzó ( harmadik ) tagjának megválasztása. 
       Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 
7.    Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011-2014. évre vonatkozó 
       Gazdasági Programja. 
        Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 
8.    Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
       Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 
9.     Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
        Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 
10.   Vételi ajánlat a nagylózsi 0124/2 hrsz-ú önkormányzat tulajdonában lévő út megnevezésű 
        ingatlan mellet lévő fák kitermelésére. 
        Előterjesztő: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 
11.  Nagylózs Község Fenntartható fejlődésének Helyi Programja (2010-2015.) 
       A program képviselő-testület által történő elfogadása. 
       Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 
12. Döntést, végrehajtást igénylő ügyek, tájékoztatók 
 

a.) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2000. (XI.13.) rendeletének   
módosítása 

 
b.) Sopronkövesdi Általános Iskola és Óvoda támogatás iránti kérelme 

 

 

1. napirendi pont 
 

Beszámoló az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról 
 (Az előterjesztés csatolva) 

 
 
Tóthné Szigeti Éva: Elkészült az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról készült beszámoló, 
zárszámadás. Kérem, hogy a jelenlévő gazdálkodási előadó részére tegyék fel az írásos 
előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket. 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javaslom a beszámoló 
elfogadását. 
 
Döntéshozatal: 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete minősített többséggel, egyhangú szavazati 
aránnyal az előterjesztésben foglaltak szerint 
megalkotta az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2011. 
(IV.28) önkormányzati rendeletét.  
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2. napirendi pont 
 

Közbeszerzési szabályzat, 2011. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadása. 
(Az előterjesztés csatolva) 

 
 

Olaszyné Fülöp Anita: A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítettem a közbeszerzési 
szabályzatot, valamint a 2011. évre vonatkozó közbeszerzési tervet. A tervben a 
településközpont felújítására vonatkozó építési beruházás szerepel. A beruházással 
kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatására 2011. évben kerül sor, míg a megvalósítás 
áttolódik 2012. évre. 
A lakópark 2. gáz és szennyvízhálózatának kiépítése az árajánlatok alapján nem éri el a nettó 
15 millió forintot, ezért nem kell szerepeltetni a közbeszerzési tervben. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Megállapítom, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel 
nem volt, ezért elfogadásra javaslom a közbeszerzési szabályzatot, valamint a 2011. évre 
vonatkozó közbeszerzési tervet. 

 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

23/2011. (IV. 27.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Nagylózs Község Önkormányzatának 
Közbeszerzési szabályzatát, valamint 2011. évre 
vonatkozó Közbeszerzési tervét megismerte és 
elfogadja.  
Határidő: azonnal 
Felelős:  Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 

 
 

3. napirendi pont 
 

Belső ellenőrzési beszámoló elfogadása 
(Az előterjesztés csatolva) 

 
 
Tóthné Szigeti Éva: 2010. évben az önkormányzatunk hivatalánál a Sopron-Fertőd Kistérség 
Belső Ellenőrzési Csoportja lefolytatta az ellenőrzés. Az ezzel kapcsolatos írásos belső 
ellenőrzési jelentés megérkezett, a Jegyző Asszony az Intézkedési tervet elkészítette. 
Megküldte a belső ellenőrzési csoport vezetője, Patzner László Úr, az éves belső ellenőrzési 
jelentést, melyet az ellenőrzésben érintett önkormányzatok képviselő-testületének el kell 
fogadni. 
Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok egy részét már megoldottuk, az egyesületekkel 
Megállapodást köt az önkormányzat a támogatásokról. 
 
Olaszyné Fülöp Anita: Az ellenőrzés az önkormányzat pénzügyi tárgyú szabályzatait rendben 
találta, a 2007-2010. évre vonatkozó Gazdasági Programot tartalmilag elfogadta, kifogást nem 
tett. 
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A közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos munkát megkezdtük, felvettem a kapcsolatot a 
hivatal informatikusával, hogy lehetőség legyen az iratok honlapon történő elhelyezésére a 
jogszabályban meghatározat szerkezetben és adattartalommal. 
A kockázat kezelési rendszer működtetésének hiányossága tudomásom szerint az 
önkormányzatok körében általános hiányosság. A Kormányhivatal honlapjáról az ezzel 
kapcsolatos útmutatót letöltöttem, az abban foglaltak alkalmazására hivatalunkban 2011. 
június 30. napjáig sor kerül. 
 
Tóthné Szigeti Éva: További kérdés, vélemény hiányában javaslom, hogy a képviselő-testület 
a 2010. évre vonatkozó Éves Ellenőrzési jelentést” fogadja el. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  

24/2011. (IV. 27.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2010. évre vonatkozó Éves 
Belsőellenőrzési Jelentést megismerte és elfogadja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 

 
4. napirendi pont 

 
2010. évi gyermekvédelmi beszámoló 

(Az előterjesztés csatolva) 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

25/2011. (IV. 27.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2010. évre vonatkozó Gyermekvédelmi 
beszámolót  megismerte és elfogadja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 

 
5. napirendi pont 

 
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete SzMSZ-éről szóló 

5/2007. (III.20.)   rendeletének módosítása. 
 

 (Az előterjesztés csatolva) 
 

Olaszyné Fülöp Anita: A képviselő-testület előtt már ismert az a jogszabályi rendelkezés, 
hogy az alakuló ülést követő fél éven belül a Képviselő-testület SzMSz-t felül kell vizsgálni. 
A rendeletet átnéztem, módosításra okot adó körülményt nem találtam. 
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Az előző testületi ülésen tájékoztattam Önöket arról az elképzelésemről, hogy szükségesnek 
tartom a testületi ülések 2011. évre vonatkozó Munkatervének elkészítését. Erre vonatkozóan 
készült el a rendelet-tervezet az SzMSz módosításáról. 
 
Döntéshozatal: 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete minősített többséggel, egyhangú szavazati 
aránnyal az előterjesztésben foglaltak szerint 
megalkotta az önkormányzat 5/2007.(III.20.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 
5/2011. (IV.28) önkormányzati rendeletét.  
 
 

Olaszyné Fülöp Anita: Kérem a T. Képviselőket, hogy mondják el véleményüket a  2011. évi 
Munkaterv-tervezettel kapcsolatban. 
 
Kalló János: A munkatervet megfelelőnek tartom, külön kedvező, hogy július hóban „szünet” 
van. A szerdai napot is jónak tartom. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

26/2011. (IV. 27.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2011. évre vonatkozó Nagylózs 
Önkormányzat Képviselő-testületének Munkatervét 
megismerte és elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 
 

 
6. napirendi pont 

 
Az Ügyrendi Bizottság hiányzó ( harmadik ) tagjának megválasztása. 

(Szóbeli előterjesztés) 
 

 
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta, melyről külön 
jegyzőkönyv készült. A zárt ülésen a képviselő-testület 27/2011.(IV.27.) határozatával döntött. 
Az Ügyrendi Bizottság tagjának Hegyi István képviselőt megválasztotta. 
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7. napirendi pont 
 

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2011-2014. évre vonatkozó Gazdasági Programja. 

 
(Az előterjesztés csatolva) 

 
Olaszyné Fülöp Anita: A jogszabályi előírásokban meghatározott kötelezettségének eleget 
téve az önkormányzat hivatala elkészítette a 2011-2014. évre vonatkozó Gazdasági Program 
tervét. Tekintettel arra, hogy a belső ellenőrzés vizsgálata során tartalmilag nem kifogásolta a 
korábbi programot, a tervezéskor annak szerkezetét követve dolgoztunk. 
A program elkészítésekor figyelembe vettük az előző ciklusban készült Gazdasági 
Programban foglaltakat. A megvalósult tervek törlésre kerültek, s beépítettük a 2011. évi 
költségvetésben szerepelő beruházásokat, felújításokat stb. Feltüntetésre kerültek azok a 
beruházások, melyek esetében a benyújtott pályázat elbírálásra várunk (szennyvíz), illetve 
kész tervvel (csapadékvíz elvezetés) rendelkezik az önkormányzat. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  

28/2011. (IV. 27.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2011-2014. évre vonatkozó Gazdasági 
Programját megismerte, az abban foglaltakkal 
egyetért és az előterjesztésben foglalt tartalommal 
módosítás nélkül elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 

 
8. napirendi pont 

 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

(Az előterjesztés csatolva) 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

29/2011. (IV. 27.) határozat 
 

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

9. napirendi pont 
 

Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
        (Az előterjesztés csatolva) 

 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  

30/2011. (IV. 27.) határozat 
 

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

 
10. napirendi pont 

 
Vételi ajánlat a nagylózsi 0124/2 hrsz-ú önkormányzat tulajdonában lévő út megnevezésű 

ingatlan mellet lévő fák kitermelésére. 
(Az előterjesztés csatolva) 

 
Tóthné Szigeti Éva: 2010. év május hónapban már kapott az önkormányzat arra vonatkozóan 
árajánlatot, hogy a nagylózsi 0124/2 hrsz-ú, önkormányzat tulajdonában lévő  ingatlanon 
vállalkozó kitermelné a fát. Az erre vonatkozó Megállapodás megkötésére azonban már nem 
került sor. Az eljárás során az önkormányzat kimérette az érintett terület, melynek költsége 
200 000 Ft volt. Az ingatlan határ ki van „karózva”, azonban számítani lehet arra, hogy a 
jelölés eltűnik, így a kimérettetés felesleges volt. 
2011. április 8. napján kelt levelében Böcskei Szilárd tett árajánlatot a fás terület 
kitermelésére, melyet a meghívó mellékleteként megküldtünk.  
Kérem a T. Képviselőket, hogy mondják el a napirendi ponttal kapcsolatos véleményüket. 
 
Bors János: Az elmúlt napokban kint jártunk a területnél, a karók meg vannak, 
megerősítettük őket. Nem kell attól tartani, hogy a kimérés eredménye „elveszik”, 
folyamatosan figyelni fogjuk a kijelölést. 
Az ajánlat tévő vállalásában leírja, hogy a szállítási útvonalat kiépíti, az utat magának teszi 
rendbe, nem célja az önkormányzat ( a lakosságnak sem ), hogy ez az út járhatóvá váljon. 
Az egész irtást értelmetlen tartom, mivel a fák közt kökény van. Ez korábbi évben is irtásra 
került, de meg sűrűbben nőt vissza. Ha most elvégeznék az irtás, rövid időn belül ismét ez 
történne. 
Az árajánlatot is kevésnek tartom, mivel itt nem vegyes fáról, hanem szinte tisztán akácról 
van szó. 
 
A képviselő-testület egyetért abban, hogy az ajánlatot elutasítja, illetve egyezségre jutnak 
abban, hogy ősszel ismét visszatérnek a fás terület irtással kapcsolatos kérdéséhez. 
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Tóthné Szigeti Éva: Az elhangzott vélemények alapján javaslom, hogy a képviselő testület az 
árajánlatot utasítsa el, erről értesítse az árajánlattevőt. Továbbá tájékoztassa arról is, hogy 
2011. év őszén a képviselő-testület ismét tárgyalja ezt a kérdést. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

31/2011. (IV. 27.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Böcskei Szilárd vállalkozó, 
nagylózsi 0124/2 hrsz-ú (kivett út megnevezésű) 
Nagylózs Község Önkormányzatának tulajdonában 
lévő,  fás területen történő fakitermelésre vonatkozó 
ajánlatát elutasítja. 
 
Tájékoztatja az ajánlattévőt, hogy az általa ajánlott 
árat nem tartja megfelelőnek, minimum 7800Ft /m3 
+ áfa összeget tartana elfogadhatónak. 
 
Tájékoztatja továbbá, hogy a területen történő 
fakitermelés kérdésével az képviselő-testület 2011. 
év őszén ismételten foglalkozni fog.  
Ennek időpontjáról tájékoztatja és várja ismételt 
árajánlatát. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Tóthné Szigeti Éva - polgármester 

 
11. napirendi pont 

 
Nagylózs Község Fenntartható fejlődésének Helyi Programja (2010-2015.) 

A program képviselő-testület által történő elfogadása. 
(Az előterjesztés csatolva) 

 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

32/2011. (IV. 27.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Nagylózs Község 
Fenntartható fejlődésének Helyi Programját (2010-
2015.) elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
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12. napirendi pont 
 

Döntést, végrehajtást igénylő ügyek, tájékoztatók 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
/ Pintér József – alpolgármester e napirendi pont tárgyalását megelőzően megérkezett. A 
képviselők közül 4 fő jelen van. / 

 
 
a.) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2000. (XI.13.) rendeletének módosítása 
 
Tóthné Szigeti Éva:  A meghívó kiküldésének napján merült fel az önkormányzat hivatalában 
az a kérdés, hogy azok a vállalkozók, magánszemélyek, akik  a temetőben munkálatokat 
végeznek (pl: síremlék építés, lebontás, tisztítás vagy felújítás) az önkormányzat részére 
fizessenek általános költség hozzájárulást, illetve abban az esetben, ha infrastruktúrát is 
használnak, használati díjat. 
A napirendi ponthoz kapcsolódóan elkészítettük a rendelet-módosítást.  
Kérem, mondják el az abban foglaltakkal kapcsolatos véleményüket, javaslataikat. 
 
Pintér József: Jónak tartom a rendelet-tervezet, szükségesnek látom, hogy akik a temető 
kulcsot kérnek – hogy gépjárművel behajtsanak a temető területére, munkavégzés céljából - , 
fizessenek általános költség hozzájárulást az önkormányzat részére. 
A rendelet-tervezetben szereplő összeggel egyetértek. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Annyiban javasolnám változtatni a rendelet-tervezetet, hogy azok a 
hozzátartozók is fizessenek hozzájárulást, vagy használati díjat, akik nem vállalkozóval 
végeztetik el a síremlékek karbantartását (pl. csiszolás), hanem egyénileg végzik el, abban az 
esetben, ha autóval behajtanak, vagy/és áramot szeretnének kérni a ravatalozóból. 
 
Olaszyné Fülöp Anita: Az elhangzottak alapján javaslom, hogy a rendelet-tervezet az alábbi 
(5) bekezdéssel egészüljön ki: 
 
(5) „Hozzájárulási díjat kell fizetni annak a hozzátartozónak, aki a temető területére 
gépjárművel behajt, azzal a céllal, hogy a síremlék karbantartási (pl: csiszolás, javítás, 
felújítás) munkáit  elvégezze”és használati díjat, ha áramot szeretne használni az elvégzendő 
munkákhoz. 
 
Döntéshozatal: 

 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete minősített többséggel, egyhangú szavazati 
aránnyal az előterjesztésben foglaltak – valamint az 
elhangzott módosítási javaslat -  szerint megalkotta 
az önkormányzat temetőkről és a temetkezés 
rendjéről szóló 10/2000. (XI.13.) rendeletének 
módosításáról szóló 6/2011.(IV.28.) önkormányzati 
rendeletét. 
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b. )Sopronkövesdi Általános Iskola és Óvoda támogatás iránti kérelme. 
 
Tóthné Szigeti Éva: A mai napon érkezett a hivatalba a Sopronkövesdi Általános Iskola és 
Óvoda támogatás iránti kérelme. Az Igazgató Asszony kérelmében leírta, hogy a 35 nagylózsi 
tanuló jár az iskolájukba. Kéri a képviselő-testületet, hogy a tanulók év végi jutalmazásához, 
év végi kirándulásokhoz, nyári táborhoz, a gyermeknap programjainak lebonyolításához adjon 
Nagylózs Önkormányzata, lehetőségeihez mérten anyagi támogatást. 
A korábbi években nem nyújtott az önkormányzat támogatást, de úgy gondolom, hogy 
támogassuk az iskolát, hiszen a mi gyermekeink járnak oda.  
 
A képviselő-testület hosszan tárgyalta a támogatás összegét, melynek eredményeként Tóthné 
Szigeti Éva polgármester Asszony alábbi javaslatot teszi: 
Javaslom a Sopronkövesdi Iskola 50 000 Ft összegben történő támogatását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

33/2011. (IV. 27.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Sopronkövesdi Általános 
Iskola és Óvoda intézményét 50 000 Ft összegben, 
azaz ötvenezer forint összegben támogatja, hogy 
ezzel segítse a tanulók év végi jutalmazását, az 
osztálykirándulásokat, a nyári tábor -, és a 
gyermeknap programjainak lebonyolítását. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 

 
 
Miután több napirendi pont nem volt, Tóthné Szigeti Éva polgármester az ülést 19 óra 15  
perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf.  
 
 

 Tóthné Szigeti Éva Olaszyné Fülöp Anita 
 polgármester jegyző  
 
 
 


