Nagylózs Község Önkormányzatának
K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E
Ügyiratszám:72-17 /2012

Jegyzőkönyv
Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 18. napján
megtartott testületi üléséről
Jelen vannak:

Tóthné Szigeti Éva polgármester
Pintér József alpolgármester
Bors István képviselő
Kalló János képviselő
Hegyi István - 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 5 fő jelen van.
Az írásos meghívó tartalmazta, hogy 8. napirendi pontban tárgyalnunk kell a
hulladékszállítási díj kérdéskörét.
A hulladékgazdálkodási rendelet módosításáról szükséges döntenünk a törvényi változások
miatt, melyről a Jegyző Asszony részletes tájékoztatást ad.
Módosítani kell e rendeletet a szabálysértéssel kapcsolatos jogszabályi változások miatt is.
Javaslom 5/B napirendi pontként felvenni a rendelet módosítást.
Szintén jogszabályi változás miatt a vízdíjról szóló rendeletünket hatályon kívül kell helyezni,
mivel az önkormányzat rendelet alkotási hatásköre 2012. január 1-től megszűnt.
Javaslom 5/C napirendi pontban történő felvételét a rendelet módosításának.
A képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:
Nyílt ülés
1. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról
Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester
Meghívottként jelent van: Csigóné Mikó Anita – pénzügyi előadó
2. Belső ellenőrzési beszámoló elfogadása
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester
3. 2011. évi gyermekvédelmi beszámoló
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
4. Családsegítő Szolgálat 2011. évre vonatkozó szakmai beszámolója
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
5/A Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés
rendjéről 10/2000. (XI. 13.) ÖK rendeletének módosítása
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
5/B A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról
szóló 6/2002.(VII.2.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző
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5/C Az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés-és tisztítás díjának meghatározásáról és az
áralkalmazási feltételekről szóló 8/2003.(VII.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése.
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző
6. Nagylózs Község Önkormányzatának közép – és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének
elfogadása.
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
7. A Magyar Államkincstártól érkezett hiánypótlás alapján, a Polgármesteri Hivatal alapító
okirata módosításának felülvizsgálata
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző
8. Döntést végrehajtás igénylő ügyek, tájékoztatók.
-

Reklám tábla kihelyezése iránti kérelem az önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanon
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester

1. napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról
(Írásos előterjesztés)

Tóthné Szigeti Éva: Elkészült az önkormányzat 2011. 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 Képviselőtestülete minősített többséggel, egyhangú szavazati
aránnyal az előterjesztésben foglaltak szerint
megalkotta
az
önkormányzat
2011.
évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2012.
(IV.19.) önkormányzati rendeletét.
2. napirendi pont
Belső ellenőrzési beszámoló elfogadása
(Írásos előterjesztés)

Tóthné Szigeti Éva: A meghívó mellékletekén megküldtük a belső ellenőrzési csoport
jelentését, valamint a jegyző asszony írásos tájékoztatót készített az önkormányzatunknál
lefolytatott ellenőrzés eredményéről.
További kérdés, vélemény hiányában javaslom, hogy a képviselő-testület a 2011. évre
vonatkozó Éves Ellenőrzési jelentést fogadja el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
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27/2011. (IV. 27.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011.
évre vonatkozó
Éves
Belsőellenőrzési Jelentést megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
3. napirendi pont
2011. évi gyermekvédelmi beszámoló

(Írásos előterjesztés)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
28/2012. (IV. 18.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. évre vonatkozó Gyermekvédelmi
beszámolót megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
4. napirendi pont
Családsegítő Szolgálat 2011. évre vonatkozó szakmai beszámolója

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
29/2012. (IV. 18.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Családsegítő Szolgálat 2011. évre
vonatkozó beszámolóját megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
5/A napirendi pont
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről
szóló 10/2000. (XI. 13.) ÖK rendeletének módosítása
(Írásos előterjesztés)
A képviselő-testület a – törvény által meghatározott – rendelet-módosítás szükségességével
egyetértett. További kérdés nem volt.

Döntéshozatal:
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete minősített többséggel, egyhangú szavazati
aránnyal az előterjesztésben foglaltak szerint
megalkotta a temetőkről és temetkezés rendjéről
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szóló 10/2000.(XI.13.) önkormányzati rendelet
módosító 6/2012.(IV.19.) önkormányzati rendeletét.
5/B. napirendi pont
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról
szóló 6/2002.(VII.2.) önkormányzati rendelet módosítása
(Szóbeli előterjesztés)

Olaszyné Fülöp Anita: Az Országgyűlés a december végi ülésszakán módosította a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt, az Egyes törvények Alaptörvénnyel
összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel.
Ezen jogszabályi rendelkezés értelmében 2012. évben nem haladhatja meg a hulladékszállítás díja a
települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben, 2011. évre megállapított
hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb értékét.
A hulladékszállítók szakmai szervezete kezdeményezte a jogszabály felülvizsgálatát és visszavonását,
a szolgáltató (Rekultív Kft.) 2012. I. negyedévi számlákban a 2011. évre érvényes hulladékszállítási
díjakat alkalmazta.
Ezt követően az Országgyűlés 2012. április 02. napján elfogadta a törvény módosításáról szóló
jogszabályt, mely alapján a hulladékgazdálkodási díjként fizetendő összeg 2012. évben csak abban az
esetben lehet magasabb a 2011. évre megállapítottnál, amennyiben annak összege nem haladta meg
120 l méretű tárolóedény esetében a nettó 650 Ft, továbbá ennél az összegnél nem lehet magasabb.
Önkormányzatunk esetében ezen rendelkezés alkalmazható, ezért a rendelet-tervezet ennek értelmében
készült el.
A szabálysértési törvény változása miatt e rendeletünk módosítása is szükséges, mivel helyi rendelet
már nem állapíthat meg szabálysértési tényállást és szabálysértési bírság kiszabására sincs lehetőség.
Hasonlóan „ a temető” rendelet módosításához javaslom, hogy a korábbi szabálysértési tényállás,
tiltott magatartásként kerüljön be a rendelet vonatkozó szakaszaiba, illetve a szabálysértési bírság
helyébe pénzbírság lépjen.
Tóthné Szigeti Éva: További kérdés, hozzászólás hiányában javaslom a rendelet fentiekben
elhangzottak szerinti módosítását.

Döntéshozatal:
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete minősített többséggel, egyhangú szavazati
aránnyal az előterjesztésben foglaltak szerint
megalkotta a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos
hulladékkezelési
helyi
közszolgáltatásról
szóló
6/2002.(VII.2.)
önkormányzati rendelet módosító 7/2012.(IV.19.)
önkormányzati rendeletét.
5/C. napirendi pont
Az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés-és tisztítás díjának meghatározásáról és az
áralkalmazási feltételekről szóló 8/2003.(VII.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
(Szóbeli előterjesztés)
Olaszyné Fülöp Anita: Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a 2011 decemberében

hozott vízdíj megállapítására vonatkozó rendeletet vissza kell vonni.
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Ennek az oka, hogy hatályba lépett a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi LCCIX.
törvény, amelynek 74.§ (2) bekezdése b. pontja 3. bekezdésében foglaltak szerint
felhatalmazást kap a vidékfejlesztési miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a víziközműszolgáltatás díját és alkalmazásának kezdő időpontját.
Ezzel a rendelkezéssel 2011. december 31-én megszűnt az önkormányzatoknak a víz- és
csatornadíj árának megállapításával kapcsolatos jogköre. Ezért szükséges az e tárgyban
hatályban lévő rendeleteink hatályon kívül helyezése.
Két rendeletről van szó, az „alap” rendeletről (8/2003.(VII.18.) ÖK rendelet), valamint a 2011
decemberében hozott 10/2011.(XII.15.) ÖK rendeletről, mely a 2012. évi vízdíjat állapította
meg.
A képviselő-testület a rendelet-módosítás – törvény által meghatározott – szükségességével
egyetértett. További kérdés nem volt.

Döntéshozatal:
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete minősített többséggel, egyhangú szavazati
aránnyal az előterjesztésben foglaltak szerint
megalkotta
az
ivóvízellátás,
valamint
szennyvízelvezetésés
tisztítás
díjának
meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről
szóló 8/2003.(VII.18.) ÖK rendeletének, valamint
10/2011. (XII.15.) ÖK rendeletének hatályon kívül
helyezéséről szóló 8/2012.(IV.19.) önkormányzati
rendeletét.
6. napirendi pont
Nagylózs Község Önkormányzatának közép – és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervének elfogadása.
(Írásos előterjesztés)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
30/2012. (IV. 18.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Nagylózs Község Önkormányzatának
közép – és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervét megismerte és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Szigeti Éva - polgármester
7. napirendi pont
A Magyar Államkincstártól érkezett hiánypótlás alapján, a Polgármesteri Hivatal alapító
okirata módosításának felülvizsgálata
(Írásos előterjesztés)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
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31/2012. (IV.18.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 15/2012.(II.29.) Kt. határozatával
jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratának módosítását, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.
A
Magyar
Államkincstártól
érkezett
–
08/370509/9/2012 – hiánypótlás alapján elkészített
Polgármesteri
Hivatal
Alapító
Okiratának
módosítását, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot megismerte, elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző
8. napirendi pont
Döntést, végrehajtást igénylő ügyek, tájékoztatók
(Szóbeli előterjesztés)
a.) Reklámtábla kihelyezése iránti kérelem az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon

Tóthné Szigeti Éva: Az építőanyag forgalmazó cég írásos kérelmét a meghívó mellékleteként
megküldtük. Kérem mondják el azzal kapcsolatos véleményüket, hogy támogatják –e a tábla
elhelyezését a 121/1 hrsz-ú ( Zsigmond utca) ingatlanon! Amennyiben igen, milyen összegű bérleti
díjra gondoltak.
A képviselő-testület a kérdéseket megtárgyalta, mely alapján 5 igen szavazattal, ellenszavazat és

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
32/2012. (IV.18.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Prompt-Holz Bt.
reklámtábla kihelyezése iránti kérelmének helyt az
alábbiak szerint:
-engedélyezi, hogy a kérelmező 2012. május 1-től
2012. december 31. napjáig az önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanon (nagylózsi 121/1 hrszú) reklámtáblát helyezzen el
- a reklámtábla kihelyezését érintő ingatlan bérleti
díja 1000 Ft/hó
- a kihelyezésre kerülő műanyag reklámtáblát
esztétikai és biztonsági szempontból stabil
fémszerkezetre kell rögzíteni
- a Megállapodás határidejének lejártát követően a
reklámtáblát annak tulajdonosa köteles eltávolítani.
Megbízza Tóthné Szigeti Éva polgármestert, hogy a
Megállapodást megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
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b.) Várépítő pályázaton történő részvétel

Tóthné Szigeti Éva: Az előző testületi ülésen már tájékoztattam a T. Képviselőket erről a
pályázati lehetőségről, melynek keretében javasoltam, hogy pályázzunk az óvodaépület
tetőzetének felújítására és új kazánra. A testület döntésével támogatta javaslatomat.
Elkészült a teljes pályázati anyag a kiírásnak megfelelően.
A pályázott összeg: nettó 2. 069 987 Ft, mely 1. 649 884 Ft összegben tetőfedésre felhasznált
anyagokat (cserép és fólia) tartalmaz, 420 000 Ft összegben pedig egy vegyes tüzelésű kazánt.
A pályázat az építőanyagokra vonatkozik, a beépítés költsége az önkormányzatot terheli.
Ennek összege a kapott árajánlat alapján: 3 845 613 Ft, mely tartalmazza az ácsmunkákat, a
kémény- és füstgázrendszer építését, a tetőfedést és bádogozást, valamint az régi kazán
bontását és az új beépítését.
Kérem, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek döntést hozni arról, hogy az önkormányzat
a Várépítő pályázatot beadja és a megvalósításhoz szükséges önrészt 2012. évi költségvetése
terhére biztosítja, mivel nyertes pályázat esetén a kivitelezést még 2012. évben meg kell
valósítani.
A képviselő-testület a kérdéseket megtárgyalta, mely alapján 5 igen szavazattal, ellenszavazat és

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
33/2012. (IV.18.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 2012. évi Várépítő
pályázaton részt kíván venni. A megvalósítás
költségeit - 3 845 613 Ft összegben – a 2012. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
c.) Nagylózsért cím adományozásáról
Tóthné Szigeti Éva: Az önkormányzatunk helyi rendelete alapján „Nagylózsért” cím
adományozható annak elismerésként, aki a község fejlődésében, életében kiemelkedő
tevékenységet nyújt.
A jogszabályban foglaltak szerint a cím annak adható, aki a község fejlesztésének érdekében
kiemelkedően hasznos munkát végez és ezáltal maradandó értéket alkot.
A cím mellé pénzjutalom is jár, melynek összege személy esetén 10 000 Ft, szervezet esetén
30 000 Ft. A rendeletben foglaltak szerint négy évente egy ilyen cím adományozható.
Javaslom a Nagylózsért cím adományozását Kópházi Mihály részére, aki az elmúlt évben és
idén településünk minden köztéri szobrát hozzáértő gondossággal felújította, ezáltal jelentős
és hasznos munkát végzett a községnek.
A képviselők az elhangzott javaslatot megbeszélték és egybehangzóan azon a véleményen
voltak, hogy elismerik és megköszönik Kópházi Mihály munkáját, de mivel az elmúlt
időszakban is voltak olyan személyek, akik munkájukkal sokat tettek a községért - néhány
évvel ezelőtt a temető járdájának építésekor többen is dolgoztak, nehéz fizikai munkát
végeztek, kavicslapátolás stb. - és nem kaptak ilyen címet, ezért ebben az esetben sem
szeretnének adományozni.
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d.) Csarnoktér megújulása

A Csarnoktéren 2012. április 20-én és 21-én (péntek, szombat) kerül sor a növények
beültetésére, ahova mindenkit szeretettel hív és vár az Ügyesen Egyesület.
40 négyzetméteres területen beton gyeprács burkolatra és az alapul szolgáló kavicságyra is
szükség lesz, mely beszerzéséhez árajánlatokat kértem be, mivel korábbi megbeszélésünk
alapján ennek anyagköltségét az önkormányzat vállalja.
e.) Információs táblák
Tóthné Szigeti Éva: Az előző ülésen már jeleztem a testületnek, hogy szükséges tartom az
információs táblák tartalommal történő feltöltését. Több cégtől is árajánlatot kértem, egy
soproni cég adta a legkedvezőbbet. 3 tábla, 6 felületén jelennének meg egyenlőre a hasznos
információk a településről, nevezetességeinkről. Ennek költsége táblánként kb. 29 000 Ft,
mely összesen, maximum 200 000 Ft összeget jelent.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
34/2012. (IV. 18.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestület úgy dönt, hogy a Csarnoktér
felújításához 40 m2 gyeprácsot és a lerakáshoz
szükséges kavicsot vásárol, 200 000 Ft
összegben.
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
polgármester

Olaszyné Fülöp Anita
jegyző
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