Nagylózs Község Önkormányzatának
K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E
Ügyiratszám: 72- 40/2012

Jegyzőkönyv
Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 21.
napján 17 órakor megtartott 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 Képviselő-testület tagjait, a Jegyző Asszonyt, Csigóné
Mikó Anitát, pénzügyi előadónkat.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a megválasztott 5 fő képviselőből 5
fő jelen van.
Újabb napirendi pontként javaslom tárgyalni – zárt ülés keretében – a nagylózsi 12/3 és 12/4
hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos telekhatár-rendezés ügyét.
A képviselő-testület a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadta:
Nyílt ülés:
1. Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat 2012. évi III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester
Meghívottként jelent van: Csigóné Mikó Anita – pénzügyi előadó
2. Napirendi pont
2013. évi belső ellenőrzési terv megismerése és elfogadása
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
3. Napirendi pont
Tájékoztatás az önkormányzati adórendeletek kihirdetésével kapcsolatos jogszabályváltozásról
Előterjesztő: Olaszyné Fülöp Anita –jegyző
4. Napirendi pont
Tájékoztató a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglalt
előírásokból adódó feladatokról, az ehhez kapcsolódó Megállapodás tervezetekről.
Előterjesztő: Tóthné Szigeti Éva- polgármester
5. Napirendi pont
Döntést végrehajtás igénylő ügyek, tájékoztatók.
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester

Zárt ülés:
6. Napirendi pont
A nagylózsi 12/3 és 12/4 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos telekhatár-rendezés
Előterjesztő: Tóthné Szigeti Éva - polgármester
1. napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat 2012. évi III. negyedéves gazdálkodásáról
(Írásos előterjesztés)
Tóthné Szigeti Éva: A jogszabályban meghatározott határidőn belül elkészült
önkormányzatunk III. negyedéves gazdálkodásáról a beszámoló. Az anyag pénzügyi
előadónkat dicséri, aki már a tőle megszokott precízséggel és pontossággal készítette el a
beszámolót. Az adatok átláthatóak és pontosak.
Kérem a T. testület, hogy amennyiben kérdésük lenne, tegyék fel.
Kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
112/2012. (XI.21.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2012. évi III. negyedéves
gazdálkodásáról szóló beszámolót megismerte,
elfogadja.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva –
polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont
2013. évi belső ellenőrzési terv megismerése és elfogadása
(Írásos előterjesztés)
Tóthné Szigeti Éva: A korábbi évekhez hasonlóan Patzner László, a belső ellenőrzési csoport
vezetője megküldte önkormányzatunk részére a 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési
terveket.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
113/2012. (XI.21.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Nagylózs
Község
Önkormányzata
Stratégiai Ellenőrzési Tervét, valamint az
önkormányzat 2013. évi Belső Ellenőrzési Tervét az
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Megbízza a jegyzőt, hogy a döntésről Sopron
Megyei Jogú Város Ellenőrzési Csoportját
tájékoztassa.
Felelős: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző
Határidő: azonnal
3. napirendi pont
Tájékoztatás az önkormányzati adórendeletek kihirdetésével kapcsolatos
jogszabályváltozásról
(Írásos előterjesztés)
Olaszyné Fülöp Anita: Amint azt a T. Képviselők az írásos előterjesztés anyagából
megismerhették, jogszabályváltozás miatt az önkormányzatoknak legkésőbb 2012. december
2. napján meg kell hozni a helyi adóval kapcsolatos rendeleteiket. (alap vagy módosító
rendelet).
Ezen indok miatt tartottam fontosnak a részletes tájékoztatást, hogy amennyiben
rendeletalkotást, vagy módosítást tart szükségesnek a képviselő-testület, erre még a
meghatározott határidőn belül sor kerülhessen.
A képviselő-testület nem kíván új adónemet bevezetni, hatályban lévő rendeleteit módosítani.
A napirendi pont tájékoztató jellegű volt, döntést nem igényel.
4. napirendi pont
Tájékoztató a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglalt
előírásokból adódó feladatokról, az ehhez kapcsolódó Megállapodás tervezetekről.
(Írásos előterjesztés)
Tóthné Szigeti Éva: A Soproni Vízmű törvényben meghatározott kötelezettségének eleget
téve megfogalmazta a Megállapodás tervezeteket, melyet a meghívó mellékleteként
megküldtünk.
Kérdés, észrevétel nem volt.
113/2012. (XI.21.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvényben foglaltak alapján készült
Megállapodásokat megismerte, az abban foglaltakat
elfogadja.
Megbízza Tóthné Szigeti Éva polgármestert a
Megállapodások aláírásával.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva - polgármester
Határidő: azonnal

5. napirendi pont
Döntést végrehajtás igénylő ügyek, tájékoztatók.
a.) Szolgálati kerékpár vásárlása
Tóthné Szigeti Éva: Dolgozónk a munkakörébe tartozó egyes feladatokat – ebédkihordás és
levelek kihordása stb. – saját kerékpárjával végezte, mely most tönkrement. Javaslom, hogy
az önkormányzatunk vásároljon egy kerékpárt ezen hivatali feladatok ellátásához.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
114/2012. (XI.21.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestület támogatja, hogy az önkormányzat részére
hivatali
kerékpár
kerüljön
megvásárlásra
maximum 60 000 Ft összegben.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: azonnal
b., Pályázatokról
Tóthné Szigeti Éva: Egy újabb kiírásra adott be önkormányzatunk pályázatot.
A Civil Operatív Program írta ki „ A társadalmi szerepvállalás fellendítését, a civil társadalom
megújítását segítő helyi kezdeményezések” című pályázat, mellyel 1.5 MFt-ot szeretnénk
nyerni a Polgármesteri Hivatal megrogyott tetőszerkezetének helyreállításához és
szigeteléséhez. A pályázat 100 %-os támogatást ígér.
Ugyanezen a pályázaton az ÜGYESEN Egyesület a faluvégi kis ház tetőszerkezetének cseréje
(és ezáltal annak falumúzeummá való alakítását) tárgyában indult.
Az E.On Adventi Pályázatán való részvételéhez is hozzájárulásunkat adtunk az előbb említett
egyesületnek, hogy led-füzérekkel feldíszített óriásfenyőt, illetve ajándék fényfüzéreket
nyerhessen községünk számára.
Megérkeztek a Kerékpáros Pihenőhely pályázatban nyert padok, ivókút, szemét- és
kerékpártároló, melyeket tavasszal helyezünk ki a játszótérre a szalonnasütő és a
homokozóház közé.
c., A helyi Postáról
Tóthné Szigeti Éva: A postát üzemeltető vállalkozó folyamatosan késik a bérleti díj
fizetésével. Felszólító levelet küldtünk ki számára, hiszen a késedelmes-, vagy a nem fizetés
szerződésbontó tényező.
Vizsgáljuk a helyzet megoldását, az üzemeltető-váltás lehetőségét.

d; Árusító pavilonok megvásárlása
Tóthné Szigeti Éva: Árusító pavilonok megvételére van lehetőség, melyek esetleg az
Adventváró Ünnepélyen és a Pipacs Fesztiválon szolgálhatnának a rendezvények sikerét.
A képviselő-testület a pavilon vásárlás lehetőségét megismerte, nem kíván élni vele.
e; Tájékoztató a niederfüllbachi vendégek érkezéséről, az Adventváró Ünnepélyről
Az Adventváró Ünnepély 2012. december 1-jén kerül megrendezésre 17 órától.
A niederfüllbachi küldöttség november 28-án, csütörtökön érkezik. A nagylózsi egyesületek,
intézmények és az önkormányzat fogadja őket. Pénteken a felújított fertődi Eszterházy
kastélyt, a fertőszentmiklósi Repteret, szombaton pedig a nagycenki Hársfasort mutatnánk
meg testvérközségünk képviselőinek. A közös vacsorákat diavetítéssel, vidám játékokkal
tennénk még emlékezetesebbé, ajándék gyanánt pedig az előző évi kiránduláson készült
fotókból összeállított albumot adnánk át, a fogadó egyesületek és intézmények által írt kis
jókívánságok, gyerekrajzok közé foglalva.
6. napirendi pont
A nagylózsi 12/3 és 12/4 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos telekhatár-rendezés
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen
115/2012.(XI.21.) határozatával döntött a telekhatár-rendezés során alkalmazandó
vételárakról.
Miután több napirendi pont nem volt, Tóthné Szigeti Éva polgármester az ülést 20 óra 15
perckor bezárta.

Kmf.

Tóthné Szigeti Éva
polgármester

Olaszyné Fülöp Anita
jegyző

