
NNaaggyy llóózzss   KKöözzsséégg   ÖÖnnkkoo rrmmáánnyyzzaattáánnaakk   
KK ÉÉ PP VV II SS EE LL ŐŐ -- TT EE SS TT ÜÜ LL EE TT EE 

� 9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31/a. �: (99) 536-053, Fax: (99) 536-057, E-mail: nagylozs@externet.hu 
 

Szám:   72- 12/2012 

  
JJ ee gg yy zz őő kk öö nn yy vv   

  
Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28. napján 18 órakor 
megtartott rendkívüli testületi üléséről 
 
Jelen vannak:  Tóthné Szigeti Éva polgármester 
                                           Pintér József - alpolgármester 
   Bors István-  képviselő 

Hegyi István - képviselő 
   Kalló János -  képviselő    
                Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 
 
Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm a Tisztelt Képviselőket és a Jegyző Asszonyt. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testületi ülés  határozatképes, a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő jelen van.  
 
A meghívóban szereplő napirendek közül a második napirendi pont törlését javaslom, mivel újabb állásfoglalás 
alapján az alszámla megnyitásához nem szükséges képviselő-testületi döntés. 
 
Tóthné Szigeti Éva polgármester megállapította, hogy Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadta. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés 
 

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
vonatkozó rendelkezéseinek ismeretében, a  közös önkormányzati hivatal létrehozásának  
megbeszélése. 
Előterjesztő : Tóthné Szigeti Éva - polgármester 

 
2. A Sopronkövesdi Általános Iskola támogatás iránti kérelmének elbírálása. 

Előterjesztő: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 
 

3. Döntést végrehajtás igénylő ügyek, tájékoztatók. 
  Előadó: Tóthné Szigeti Éva Polgármester 
 

 

1. napirendi pont 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseinek 
ismeretében, a  közös önkormányzati hivatal létrehozásának  megbeszélése. 

 
 

Tóthné Szigeti Éva: A képviselő-testület döntése alapján Pintér József alpolgármester Úrral felkerestük a 
környező önkormányzatok ( Sopronkövesd, Pinnye, Ebergőc, Röjtökmuzsaj, Nagycenk, Lövő) polgármestereit 
azzal a szándékkal, hogy megkérdezzük látnak e lehetőséget arra, hogy önkormányzataink együttesen 
alakítsanak ki központi hivatalt. 
 
Amint az a Tisztelt Képviselők előtt már ismert: Sopronkövesd, Röjtökmuzsaj, Ebergőc és Pinnye 
önkormányzatai szándéknyilatkozatot írtak alá arra vonatkozóan, hogy négy települést magába foglaló központi 
hivatalt alakítanak ki. Mind a négy település polgármesterével beszéltünk, akik egybehangzóan azt nyilatkozták, 
hogy várnak minket, de esetükben erről már mind a négy képviselő-testületnek döntést kell hozni. 
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Pintér József: Az általunk felkeresett polgármesterek részéről a támogatást megkaptuk. 
 
Tóthné Szigeti Éva: Lövő és Nagycenk polgármestere sem zárkózott el attól a lehetőségtől, hogy társuljunk 
központi hivatal létrehozásában. A központi hivatal létrehozását tervező önkormányzatok együttesen is csak pár 
száz, egyes esetekben 100 alatti lakos számmal haladják meg a 2000 főt. 
 
A képviselő-testület  5 igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

23/2012. (III.28.) K.t. határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy megkeresi Sopronkövesd, Röjtökmuzsaj, Pinnye és 
Ebergőc önkormányzatokat, kifejezve azon szándékát, hogy 
kéri közös központi hivatalt működtetni szándékozó 
önkormányzatok körébe történő felvételét. 
 
Megbízza Tóthné Szigeti Éva polgármester, hogy a képviselő-
testület határozatáról szóló jegyzőkönyvi kivonatot küldje meg 
az érintett önkormányzatok képviselő-testület részére, kérve 
döntésüket fenti kérelem tárgyában. 
 
Határidő: azonnal 

        Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 

2. napirendi pont 
 

A Sopronkövesdi Általános Iskola támogatás iránti kérelmének elbírálása. 
 
 
Tóthné Szigeti Éva: A tavalyi évhez hasonlóan a Sopronkövesd Általános Iskola és Óvoda igazgatója, Szőke 
Katalin- írásos előterjesztésben foglaltak szerint – önkormányzatunkat támogatás iránti kérelemmel kereste meg. 
2011. évben a képviselő-testület úgy döntött, hogy 50 000 Ft -tal támogatja az iskolát a kérelemben előterjesztett 
kiadásokra vonatkozóan. Javaslom, hogy az idei évben is hasonló összegű támogatást állapítsunk meg. 
A testület a javaslattal történő egyetértését fejezte ki, kérdés vagy észrevétel nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

24/2012. (III.28.) határozat 
 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Sopronkövesdi Általános Iskola és Óvoda által 
szervezett gyermeknapi programokhoz, a nyári táborozáshoz, 
valamint a tanulók év végi jutalmazásához 50 000 Ft összegű, 
azaz ötvenezer forint összegű  támogatást nyújt. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 

 
 

3. napirendi pont 
Döntést végrehajtás igénylő ügyek, tájékoztatók. 

 
a.) Várépítő pályázatról tájékoztatás 
 
 
Tóthné Szigeti Éva: Kiírtak egy pályázatot, melyre az önkormányzatok gyermekintézményeik vonatkozásában 
igényelhetnek támogatást. A pályázatot elnyerő önkormányzatok részére térítésmentesen és önrész nélkül 
bocsátják rendelkezésükre azon eszközöket, építési anyagokat stb. melyekre igény nyújtottak be. 
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Az óvoda tetőzetének felújítása és kazáncseréje már régóta esedékes, ezért elképzelésem szerint pályáznánk 
1.500 000 Ft összegben tetőcserépre, 150 000 Ft összegben tetőfóliára és egy vegyes tüzelésű kazánra. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

25/2012. (III.28.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy rész kíván venni a Várépítő pályázatban és az 
alábbi tárgyakat igényli a Napközi otthonos óvoda 
tetőszerkezetének felújításához illetve kazáncseréjéhez: 
 
-1.500 000 Ft összegben tetőcserép 
-   150 000 Ft összegben tetőfóliára  
-  420 103 Ft összegben vegyes tüzelésű kazán 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 
 

b.) Tájékoztatás vásárolt eszközökről és további tervekről 
 
Tóthné Szigeti Éva:  
 
Az önkormányzatunk által megrendelt 6 db kerékpártároló a mai napon kiszállításra került, vételára: 109 050 
Ft. 
Az utcanév táblákat – több árajánlat bekérését követően - megrendeltem, 20 db-ot 45.466 Ft+ szállítási 
költségért. 
 
Korábban beszéltünk már arról, hogy jó lenne egy fából készült korlátot építeni az idősek otthona bejáratától 
induló járda mellé, hogy amikor síkos az út, az emberek biztonságosan tudjanak közlekedni. 
 
Hegyi István: Mielőtt döntünk a korlát megépítéséről biztosnak kell lennünk abban, hogy nem érinti-e a 
pályázati pénzből megvalósuló beruházás 5 évig történő változatlan üzemeltetését. 
 
Olaszyné Fülöp Anita: A holnapi napon a LEADER Egyesülethez megyek megbeszélésre, kikérem a 
véleményüket. 
 
c.) Információs táblák 
 
 Információs táblák kerültek elhelyezésre a településközpontban – a pályázat keretében -, elérkezett az idő, hogy 
ezeket a táblákat tartalommal töltsük meg, vagyis „ fel kell őket öltöztetni.” 
 
Úgy tudom, korábban is szóba került – és véleményem szerint is szükséges volna-, ha a temetőbe is kerülne egy 
ilyen tábla, mely a Szent István kápolna történetét ismertetné három nyelven. Az egységes megjelenésre 
tekintettel ugyanolyan formájú tábla vásárlását, vagy elkészíttetését javaslom, mint a templom mellett 
felállítottaké.  
Egy ilyen új tábla vásárlása 55.200 Ft+Áfa költséggel jár. 
 A táblák „felöltöztetésére” árajánlatot kértem a Grubits Dekor cégtől. Ez még nem érkezett meg. 
 
Hegyi István: Több árajánlatot kell kérni. Azok alapján majd meglátjuk, hogy hány táblát tudunk információs 
felülettel ellátni. 
 
Tóthné Szigeti Éva: A temetőben elkészültek a kandeláber-alapok és a vezetékhez szükséges árok. A 
villanyszerelő egy héten belül ígérte a kandeláberek beüzemelését. 
 
Az idei Pipacs Fesztivál június 23-án kerülne megrendezésre. Másnap az Óvoda és az egyesületek szervezésében 
Apák Napja és Szent Iván éji szalonnasütés lesz.  
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Az önkormányzat feladata ezen időpontokig a sátorvas lefestése és a sátor felhúzásához szükséges sin 
felszerelése. Kértem továbbá árajánlatokat együttesektől és műsorszámokról.  
 
A testület az ajánlatokat átnézte és megbeszélte. További beszámolót kér a szervezés folyamatának állásáról a 
következő ülésre. 
 

 
 
Miután több napirendi pont nem volt, Tóthné Szigeti Éva polgármester az ülést  18 óra 55 perckor bezárta. 
 
 

Kmf.  
 

 
 Tóthné Szigeti Éva                     Olaszyné Fülöp Anita 
 polgármester                       jegyző 
 
 
 


