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Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16. napján 
megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak:  Tóthné Szigeti Éva polgármester 
   Bors István képviselő 
   Kalló János képviselő 
   Hegyi István - képviselő 
    
   Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 
 
Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő jelen van.  
 
A nagylózsi „Növény” Kft. munkatársa, Hadarits Kálmán kérte, hogy a testületi ülésen – 
szóban – előterjeszthesse kérelmét. Az 1. napirendi pontként javaslom felvenni kérelmét. 
A meghívó óta eltelt időszakban felmerült néhány kérdést, amit haladéktalanul tárgyalni kell. 
Az árvíztározó pályázat ügyét külön napirendi pontként tárgyalnánk, mivel döntést is kell 
hozni a testületnek. 
 
Javaslom az alábbiakat új napirendi pontként – nyílt ülés keretein belül -  felvenni: 
 
 -    Tájékoztató a „Nagylózsi árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz 
       elvezető rendszer fejlesztése” című pályázat támogatásáról 
- Esélyegyenlőségi program és terv elkészítése 
- Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
- Napköziotthonos Óvoda vezető óvónői – magasabb vezető – pályázat kiírása 
- Döntést végrehajtás igénylő ügyek, tájékoztatók. 

 
              a.) Óvodafejlesztés című pályázat benyújtása (óvodaudvar fejlesztése) 
              b.) Tájékoztató újabb pályázati lehetőségről. Játszótér felújítása, építése. 
              c.)  Információk a szennyvíztisztító projektről. 
              d.)  Tájékoztatás szociális nyári gyermekétkeztetésről. 
              e.)  A falunap (Pipacs fesztivál) szervezéséről, tervezett programokról 
              f.) Belterületi utak javítása, kátyúzás 
              g.) Csarnoktér, Kálvária térnek történő átnevezése 
              h.) Közcélú foglalkoztatásról tájékoztatás 
                  STIHL fűkasza vásárlása 
 
Zárt ülés: 
 - Rendkívüli átmeneti segély iránti kérelem elbírálása 
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A képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta: 
 
Nyílt ülés 
 

1. A nagylózsi „Növény” Kft. kérelme 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
Meghívottként jelen van: Hadarits Kálmán 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 

 
3. Beszámoló az adóbevételek I. félévi teljesüléséről. 

Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 

4. Tájékoztató az étkeztetés szolgáltatás ellenőrzéséről. Szakmai program 
módosításának megismerése és elfogadása. 
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 

 
5. Tájékoztató a „Nagylózsi árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz 

elvezető rendszer fejlesztése” című pályázat támogatásáról 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 

6. Központi Hivatal létrehozásával kapcsolatos tájékoztatás 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 

 
7. Esélyegyenlőségi program és terv elkészítése 

Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 

8. Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 

 
9. Napköziotthonos Óvoda vezető óvónői – magasabb vezető – pályázat kiírása 

Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 

10. Döntést végrehajtás igénylő ügyek, tájékoztatók. 
              a.) Óvodafejlesztés című pályázat benyújtása (óvodaudvar fejlesztése) 
              b.) Tájékoztató újabb pályázati lehetőségről. Játszótér felújítása, építése. 
              c.)  Információk a szennyvíztisztító projektről. 
              d.)  Tájékoztatás szociális nyári gyermekétkeztetésről. 
              e.)  A Pipacs fesztivál (falunap) szervezéséről, tervezett programokról 
              f.) Belterületi utak javítása, kátyúzás 
             g.) Csarnoktér, Kálváriatérnek történő átnevezése 
             h.) Közcélú foglalkoztatásról tájékoztatás 
                  STIHL fűkasza vásárlása 
Zárt ülés: 
 

1. Napirendi pont 
Rendkívüli átmeneti segély iránti kérelem elbírálása 
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 
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1. napirendi pont 
A nagylózsi „Növény” Kft. kérelme 

(Szóbeli előterjesztés) 
 
Tóthné Szigeti Éva: Felkérem a jelenlévő Hadarits Kálmán Urat, hogy a Növény Kft. 
képviseletében terjessze elő kérelmét. 
 
Hadarits Kálmán: Az elmúlt évekhez hasonlóan társaságunk szeretné – a betakarítási munkák 
miatt szükséges, hogy az út jól járható legyen – a Nagylózsról Ebergőc felé vezető, 
önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági utat felújítani, melynek során elvégeztetnénk 
az útpatka rendbetételét is, hogy a csapadékvíz le tudjon folyni az útról. Árajánlatot is 
kaptunk a munkák elvégzésére, 400 000 Ft + ÁFA összegben. 
A Növény Kft. ezen költség felét tudja vállalni, kérésünk arra vonatkozik, hogy az 
önkormányzat, mint a mezőgazdasági út tulajdonosa és üzemeltetője járuljon hozzá a 
karbantartási munkához, valamint a költségek felét vállalja. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  

35/2012. (V. 16.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért a nagylózsi 080, 0162, 0175, 0186 
hrsz-okon nyilvántartott, Nagylózsról Ebergőc 
községbe vezető mezőgazdasági út felújításának 
szükségességével. 
Elfogadja a Növény Kft. által kapott 400 000 Ft+áfa 
összegű árajánlatot. 
Vállalja továbbá a költségek kifizetésének 50 %-át, 
200 000 Ft+áfa összeg erejéig. 
Határidő: azonnal 
Felelős:Tóthné Szigeti Éva - polgármester 

 
2. napirendi pont 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

(Írásos előterjesztés) 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  

36/2012. (V. 16.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót megismerte, 
elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 
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3. napirendi pont 

Beszámoló az adóbevételek I. félévi teljesüléséről 
(Írásos előterjesztés) 

 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  

37/2012. (V. 16.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az adóbevételek I. félévi teljesüléséről szóló 
beszámolót megismerte, elfogadja.  
Határidő: azonnal 
Felelős:Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 

4. napirendi pont 
Tájékoztató a „Nagylózsi árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz 

elvezető rendszer fejlesztése” című pályázat támogatásáról 
 
Tóthné Szigeti Éva: A fejlesztési ügynökség 2012. 04. 26. napján érkezett levelében 
értesítette önkormányzatunkat, hogy az „árvíztározó” pályázatunkat 98.428 811 Ft összegben 
támogatásra érdemesnek ítélte. 
A támogatás összege megegyező a pályázatban igényelt összeggel, azonban a teljes 
elszámolható összköltség csökkentésre került ( korábban: 115. 600 000 Ft, támogató döntés 
szerint: 109. 365 345 Ft), ezzel együtt az önkormányzat  által biztosítandó önerő is jelentősen 
csökkent. (korábban: 17.340 000 Ft, támogató döntés szerint: 10. 936 534 Ft) 
Így a támogatási arány 85%-ról, 90 %-ra emelkedett. 
A Támogatási Szerződés mellékletét képező iratok összeállítását megkezdtük. Az ütemezés 
szerint 2013. nyarán fejeződne be a beruházás. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

38/2012. (V. 16.) határozat 
 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. – K-2012-
NYDOP – 4.1.1/B-11-0040816/169 - - számú 
támogató döntésének ismeretében meghatalmazza 
Tóthné Szigeti Éva polgármestert, a Támogatási 
Szerződés aláírására az alábbiak szerint: 
 
Elszámolható összköltség:        109. 365 345 Ft 
Támogatási arány:                     90% 
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A pályázat önrészét Nagylózs Község 
Önkormányzata 10. 936 534 Ft összegben 2012. évi 
költségvetéséből biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős:Tóthné Szigeti Éva –polgármester 
             Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 
 

5. napirendi pont 
Tájékoztató az étkeztetés szolgáltatás ellenőrzéséről. 

Szakmai program módosításának megismerése és elfogadása 
(Írásos előterjesztés) 

 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  

39/2012. (V. 16.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az étkeztetés szolgáltatás ellenőrzéséről 
szóló tájékoztatót megismerte. 
A Szakmai program módosítását elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
             Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 

 
6. napirendi pont 

Központi Hivatal létrehozásával kapcsolatos tájékoztatás 
 

A képviselő-testület az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerte, a napirendi pont 
tárgyában további döntést nem hoz. 
 

7.  napirendi pont 
Esélyegyenlőségi program és terv elkészítése 

(Szóbeli előterjesztés) 
 
Olaszyné Fülöp Anita: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvény alapján az önkormányzatnak helyi esélyegyenlőségi programmal 
kell rendelkeznie. 2011. január 1-jétől esélyegyenlőségi szakértőt kell bevonni a helyi 
esélyegyenlőségi program előkészítésébe, áttekintésébe, valamint a felülvizsgálatába.  
Az esélyegyenlőségi szakértő véleményét csatolni kell az elfogadott esélyegyenlőségi 
programhoz, annak áttekintéséhez, valamint felülvizsgálatához.  
Az esélyegyenlőségi program öt évre szól, melyet 2 évente át kell tekinteni és szükség esetén 
felül kell vizsgálni.  
A helyi önkormányzat a jövőben, az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós 
forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból 
származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor 
részesülhet, ha az Ebktv. rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi 
programmal rendelkezik. Önkormányzatunk ezt az esélyegyenlőségi programot és tervet el 
szeretné készíteni. Kérjük a testület hozzájárulását. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  

40/2012. (V. 16.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Esélyegyenlőségi program 
elkészítésének jogszabály által előírt kötelezettséget 
megismerte. 
Megbízza Olaszyné Fülöp Anita jegyzőt, hogy e 
program elkészítésével bízzon meg szakértőt, a 
szakértő (készítés) díj költségét vállalja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 

 
8. napirendi pont 

Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
(Írásos előterjesztés) 

 
Olaszyné Fülöp Anita: Az óvoda elnevezésére is szükség volt az Alapító Okirat 
módosításához. Négy nevet gondoltak ki óvodapedagógusaink: Hétszínvirág, Virágfüzér, 
Pipacs és Ikva-parti Óvoda. Kérték, hogy a testület segítsen a választásban.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
                                                                                                            41/2012. (V.16.) határozat 

 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 16/2012.(II.29.) Kt. határozatával 
jóváhagyta a Napköziotthonos Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását, valamint az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, ezen 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
A Magyar Államkincstártól érkezett  hiánypótlás 
alapján elkészített Alapító Okiratának módosítását, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratot megismerte, elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 

 
 
 

9. napirendi pont 
Napköziotthonos Óvoda vezető óvónői – magasabb vezető – pályázat kiírása 

(Írásos előterjesztés) 
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Olaszyné Fülöp Anita: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés 
e) pontja határozza meg a fenntartói feladatokat a közoktatási intézmény vezetőjének 
megbízásával kapcsolatosan. 
A magasabb vezetői megbízás feltételeinek meghatározását a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény és a közoktatási intézményekben a Kjt. végrehajtásáról rendelkező 138/1992 
(X. 8.) Kormányrendelet szabályozza. 
A Napköziotthonos Óvoda vezetőjének megbízása 2012. július 31. napján lejár. Az 
óvodavezetői megbízás magasabb vezetői megbízás, képviselő-testületi hatáskör, amelyet 
pályázat útján kell meghirdetni és betölteni. A pályázati feltételeket a pályázat kiírója 
határozza meg. 
A pályázati kiírásra vonatkozó javaslatomat a csatolt határozati javaslat tartalmazza. 
 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a nagylózsi 
Napköziotthonos óvodavezetői megbízás pályázati kiírására irányuló előterjesztést. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

 
42/2012. (V.16.) határozat 

 
1.)  Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a nagylózsi 

Napköziotthonos  óvodavezetői feladatainak ellátására. 
 
2.) Munkavégzéssel kapcsolatos adatok: 
 
A munkavégzés helye: 9482 Nagylózs, Petőfi u. 2. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű  közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év 
Kezdő napja: 2012. augusztus 01. 
Megszűnésének időpontja: 2017. július 30. 

 
3.)  Pályázati feltételek: 

• óvodapedagógusi diploma, vagy konduktor-óvodapedagógusi végzettség és 
szakképzettség 

• legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
• Pedagógusi szakvizsga 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
•  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség  
 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 

• a vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat 
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek 
• B kategóriás jogosítvány,  
• Pályázatok felkutatásában, benyújtásában szerzett tapasztalat 
• nyelvismeret 
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4.) Illetmény és egyéb juttatások: 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatási 
intézményekben a végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben 
meghatározottak az irányadók. 
 

5.) A pályázatnak tartalmaznia kell: 
• a pályázó szakmai életrajzát, 
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléseket. 
A pályázathoz csatolni kell: 

• iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát, 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy 
beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel. 

 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. …… 
 
A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát 
követő ülésén bírálja el a pályázatokat 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31. 
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad: Tóthné Szigeti Éva polgármester, a 06- 
99/536-054   telefonszámon. 
A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni ” 
Óvodavezetői pályázat”, és a pályázati adatbázisban szereplő azonosítási számot:     
/2012  
Postai cím: Nagylózs Község Önkormányzata 9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31/A 
 

2./ A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás 
megjelentetéséről az Oktatási Közlönyben, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, valamint Nagylózs Község  
honlapján.  

 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester   
               Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 
Határidő: azonnal 
 

10. napirendi pont 
Döntést végrehajtás igénylő ügyek, tájékoztatók 

 
  a.) Óvodafejlesztés című pályázat benyújtása (óvodaudvar fejlesztése) 
  b.) Tájékoztató újabb pályázati lehetőségről. Játszótér felújítása, építése. 
 
Hegyi István: Az lenne a kérésem, hogy mielőtt az önkormányzatunk újabb pályázatot nyújt 
be készüljön egy kimutatás arról, hogy milyen kifizetési kötelezettségeink állnak fent jelenleg. 
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A képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetértve 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

43/2012. (V.16.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy megbízza Tóthné Szigeti 
Éva polgármester asszonyt, hogy a hivatal pénzügyi 
előadójával – a munkaterv szerinti következő 
testületi ülésre – készíttessen részletes kimutatást 
arról, hogy az önkormányzatnak 2012. évre 
vonatkozóan – illetve jövő évre áthúzódóan – 
milyen kiadási kötelezettségei vannak. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 

 
   c.)  Információk a szennyvíztisztító projektről. 
 
Tóthné Szigeti Éva: A Szennyvíztisztító pályázat projektnyitó rendezvényére 2012. június 7. 
napján kerül sor a polgármesteri hivatal házasságkötő termében. 
A projektmenedzser, a PR szakértő, valamint a FIDIC mérnők közbeszerzési eljárás során 
történő kiválasztása lezajlott, a szerződéseket a társulás megkötötte.  
A kivitelező kiválasztására irányuló eljáráshoz a projektmenedzser kérte a társult 
önkormányzatokat, hogy fogalmazzák meg elvárásaikat, melyek az Ajánlattételi felhívásba 
rögzítésre kerüljenek. 
 
A társulásban részvevő önkormányzatok képviselőivel már beszéltük erről a kérdésről és az 
alábbi elvárásokat fogalmaztuk meg: 
 
- a szennyvíztisztító építésekor a kivitelező az építési helyszínt ne Nagylózs községen 

áthaladva, hanem az ebergőci út felől közelítse meg. 
- a „zöldkárokat” a kivitelezőnek kell vállalnia 
- a kivitelezéskor figyelemmel kell lenni az energiahatékonyság követelményeire 

 
A képviselő-testület a fentieken túl az alábbi elvárást fogalmazta meg: 
 
A szennyvíztisztító működése során nem befolyásolhatja – ronthatja – az Ikva vízminőségét, 
élővilágát. 
 
Olaszyné Fülöp Anita: Az elhangzott elvárásokat a projektmenedzser felé továbbítom. 
 
              d.)  Tájékoztatás szociális nyári gyermekétkeztetésről. 
 
Olaszyné Fülöp Anita: A szociális nyári étkeztetés biztosításáról szóló jogszabály olyan 
feltételeket fogalmaz meg az abban résztvevő önkormányzatok számára, melyeket 
megítélésem szerint nem tudunk teljesíteni: a gyermekek felügyeletét, programok szervezését, 
az ebéd helyben (elvitel nem lehetséges) fogyasztását, valamint annak igazolását, hogy az 
ebéd helyi kistermelőktől vásárolt alapanyagokból készült. 
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Javaslom, hogy önkormányzatunk ne nyújtson be pályázatot a szoc. nyári étkeztetésre, egyéni 
kérelem alapján járuljon hozzá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermekek étkeztetéséhez. 
 
A képviselő-testület a fentiekben elhangzottakkal egyetértet. 
 

e.) A Pipacs fesztivál (falunap) szervezéséről, tervezett programokról 
 
Tóthné Szigeti Éva: A megkeresett két környékbeli vadásztársaság vállalta, hogy húst 
adományoz a fesztivál főzőversenyéhez. A Lövői Íjász és Hagyományőrző Egyesület pedig 
íjászkodást ajánlott fel erre a napra. Köszönjük felajánlásaikat! 
 

f.) Belterületi utak javítása, kátyúzás 
 
Tóthné Szigeti Éva: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a belterületi utak javítása 1 
millió forint összegben szerepel. 
A POSNEREK Kft. nyújtotta be a legkedvezőbb árajánlatot, melyben az út felújításán túl az 
óvoda udvarban lévő járda aszfaltburkolattal történő bevonása is szerepel. 
Az árajánlat összege: 1.301.051Ft (Névtelen, Petőfi, Hunyadi, Zrínyi, Arany J. utca)+ 60.960 
Ft (óvoda). 
 
A képviselő-testület az árajánlatban foglaltakat megismerte, és javaslatot tett arra, hogy a 
Névtelen út (111 m2) javítása ne kerüljön megrendelésre, az óvoda járda és a további utak 
felújítását szükségszerűnek tartja. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

44/2012. (V.16.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza Tóthné Szigeti Éva 
polgármestert, hogy a POSNEREK Kft-vel kösse 
meg a szerződést a belterületi utak javítása, 
kátyúzása, valamint az óvoda udvaron lévő járda 
felújítása tárgyában, bruttó 868.616  Ft összegben. 
Az árajánlatban szereplő útszakaszok közöl a 
„névtelen” út felújítását ne tartalmazza a szerződés. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 

 
g.) Csarnoktér, Kálvária térré történő elnevezése 

A „Kálvária tér” felújításáról tájékoztatás 
 
Tóthné Szigeti Éva: A megújuló Csarnoktér már rég elveszítette elnevezését adó funkcióját, 
mivel a tejcsarnok épületét lebontották. Az ingatlan tulajdoni lapján azonban ez az elnevezés 
szerepel. Javaslom, hogy a teret nevezzük át hivatalosan is Kálvária térnek, hiszen a 
tejcsarnok építése előtt is így nevezték a helyiek az itt található szoborcsoportról. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

 
45/2012. (V.16.) határozat 

 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő 
nagylózsi 110 hrsz-ú, Csarnoktér elnevezésű 
ingatlanát, Kálvária térnek nevezi el. 
Megbízza Tóthné Szigeti Éva polgármestert, hogy 
a változás ingatlan- nyilvántartásba történő 
bejegyzéséről gondoskodjon. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester 

 
Tóthné Szigeti Éva: A testület korábbi ülésén döntött arról, hogy a tér megújításához - mely 
az ÜGYESEN Egyesület által benyújtott és elnyert pályázatból valósul meg - a gyeprács és 
hozzá szükséges anyagok megvásárlásával hozzájárul. A kivitelezés során kiderült, hogy 
kevés anyagot vásároltunk, ezért további – 76 m2 gyeprácsot kell még beszerezni. Ez a 
visszaváltható raklapokkal együtt 231.370 Ft-ba kerülne.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

46/2012. (V.16.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a „Kálvária tér” 
felújításához 231.370 Ft összegben gyeprácsot  
vásárol. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 

 
h.) Közcélú foglalkoztatott alkalmazása a település karbantartási munkák 

elvégzésére. 
 
Olaszyné Fülöp Anita: A nyári időszakban a település karbantartási munkák nagyon 
megszaporodnak. Lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy közcélú munkást 
alkalmazzon Hosszabb időtartamú foglalkoztatás keretében.  
Elképzelésünk szerint napi 6 órában foglalkoztatnánk, 5 hónap időtartamban (a jogszabály 6 
vagy 8 órás foglalkoztatást tesz lehetővé minimum 2 hónaptól, maximum 5 hónap 
időtartamra), 1 főt település karbantartási, elsősorban fűnyírási feladatokra.  
A foglalkoztatásra 80 %-os állami támogatás igényelhető, így az önkormányzatnak havonta 
kb. 12 000 Ft összeget kell fizetnie ezen munkavállaló béréhez. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
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47/2012. (V.16.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjához, Hosszú-távú közfoglalkoztatás 
tárgyban, 1 fő közcélú foglalkoztatására, település-
karbantartó munkakörre, 6 órában, 5 hónap 
időtartamra. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 

Tóthné Szigeti Éva: A településen nagyon sok a zöldfelület. Jelenleg a fűnyírási munkák 
elvégzéséhez 1 db fűnyíró traktor és egy nagyteljesítményű fűkasza áll rendelkezésünkre, 
mely a nagy igénybevétel miatt gyengülő műszaki állapotban van.  
 
Két indokból is szükségesnek tartom még egy fűkasza beszerzését: bármikor bekövetkezhet, 
hogy teljesen használhatatlanná válik a jelenlegi fűkasza, továbbá 2 fő munkaerő esetében 
csak új eszköz beszerzésével tudjuk biztosítani a folyamatos munkát.  
Több üzletben is megkérdeztem és árajánlatot kértem 350-es STIHL fűkasza beszerzéséhez, a 
legkedvezőbb 199.990 Ft összegű volt, melyhez védőszemüveg, heveder és vágókés is jár, de 
szükség volna még hozzá egy damilos vágófejre is, mely 9455 Ft-ba kerül. Javaslom ezek 
megvásárlását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

48/2012. (V.16.) határozat 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a fenti tájékoztatásban elhangzottakkal, 
valamint a javaslatban foglaltakkal egyetértve úgy 
dönt, hogy a település karbantartási munkáinak 
elvégzéséhez beszerez egy STIHL 350-es fűkaszát és 
hozzá tartozó damil vágófejet 209.445 Ft összegben. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 
 

11. napirendi pont 
Rendkívüli átmeneti segély iránti kérelem elbírálása 

 
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen 49/2012. 
(V.16.) K.t. határozatával úgy döntött, hogy a kérelmezőt 30 000 Ft összegű rendkívüli 
átmeneti segélyben részesíti. 
 
 
Miután több napirendi pont nem volt, Tóthné Szigeti Éva polgármester az ülést 8 óra  50 
perckor bezárta. 
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Kmf.  

 
 Tóthné Szigeti Éva Olaszyné Fülöp Anita 
 polgármester jegyző  


