Ügyiratszám: 117- /2013NL

Jegyzőkönyv
Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13 . napján
17 órakor megtartott testületi üléséről
Jelen vannak:

Tóthné Szigeti Éva - polgármester
Pintér József – alpolgármester (6. napirendi pontnál érkezett)
Bors István képviselő
Hegyi István – képviselő
Kalló János - képviselő
Olaszyné Fülöp Anita – aljegyző

Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és az aljegyző Asszonyt, valamint
az első három napirendi pont tárgyalásánál jelenlévő Csigóné Mikó Anita pénzügyi
ügyintézőnket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a megválasztott 5 fő
képviselőből 4 fő jelen van.
A képviselő-testület a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadta:
Napirendi pontok:
Nyílt ülés
1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester
2. Nagylózsi civil szervezetek 2012. évre vonatkozó beszámolójának megismerése, elfogadása
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése
Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Meghívottként jelen van: Csigóné Mikó Anita – pénzügyi előadó
4. Az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – aljegyző
5. Településrendezési terv módosításának és a helyi építési szabályzat módosításának
megismerése és elfogadása.
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – aljegyző
6. Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása.
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – aljegyző
7. Soproni Vízmű Zrt. és az Önkormányzatok között fennálló, vízi-közmű üzemeltetési
szerződések módosítása
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester

8. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók.
a.) Tájékoztatás az óvodabővítéssel kapcsolatos pályázatról
b.) Pipacs Fesztivál tervezett programjairól
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
c.) Általános iskolai felvételi körzetekkel kapcsolatos döntés
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita - aljegyző

Zárt ülés:
9. A nagylózsi 302/29 hrsz-ú ingatlan értékesítésének újratárgyalása a vevő kérelmére
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester
1. napirendi pont
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása

Tóthné Szigeti Éva: Előirányzat módosítások miatt az idei évben is szükségessé vált az
önkormányzat előző, 2012. évi költségvetésének módosítása. Csigóné Mikó Anita elkészítette
a módosításról szóló anyagot.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Döntéshozatal:
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete minősített többséggel, egyhangú szavazati
megfelelően
aránnyal
az
előterjesztésnek
megalkotta
az
önkormányzat
2012.
évi
költségvetéséről
szóló
2/2012.
(II.
16.)
önkormányzati rendeletet módosításáról szóló
1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletét.
2. napirendi pont
Nagylózsi civil szervezetek 2012. évre vonatkozó beszámolójának megismerése, elfogadása
Tóthné Szigeti Éva: A nagylózsi civil szervezetek, az önkormányzatunkkal kötött támogatási
megállapodásban meghatározott kötelezettségüknek eleget téve benyújtották a 2012. évre
vonatkozó beszámolójukat egyesületük tevékenységéről (az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
beszámolója még nem érkezett meg). A beszámolók másolatát a meghívó mellékleteként
megküldtük.
A képviselő-testület a beszámolókat megismerte, a civil szervezetek támogatásáról a 2013.
évi költségvetési rendelet elfogadásával dönt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

3/2013. (II.13.) Kt. határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a Nagylózsi Sport Klub
a Bel Canto Vegyeskari Egyesület
az ÜGYESEN Egyesület
a „Szenkira” Közhasznú Egyesület,
a Nagylózsi Naplemente Idősek Klubja
képviselőjének
2012.
évi
tevékenységükre
vonatkozó beszámolóját megismerte, a támogatási
összeg felhasználásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva
Határidő: azonnal
3. napirendi pont
Az önkormányzat 2013. évi költségvetése
Tóthné Szigeti Éva: Pénzügyi előadónk a korábbi években megismert pontossággal és
áttekinthető tartalommal elkészítette – a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelően – önkormányzatunk 2013. évre vonatkozó költségvetését. A csökkenő
normatívák, az adó elvonások ellenére sikerült úgy összeállítani a költségvetést, hogy ebben
az évben is el tudjuk látni kötelező feladatainkat, meg tudjuk valósítani legfontosabb
elképzeléseinket.
Csigóné Mikó Anita: Az óvodai ellátásra több normatívát kaptunk. A korábbi évekkel
ellentétben a közszolgálati tisztviselők bérére és a hivatal feladatellátásának dologi kiadásaira
is kaptunk normatívát. Ez átadásra kerül a központi hivatal részére – mivel a kifizetések
onnan történnek -, de költségvetésünkben mégis „megtakarításként” jelentkezik.
Hegyi István: A település járdái nagyon rossz állapotban vannak. Javaslom, hogy
önkormányzatunk mérje fel a járdák állapotát. E felmérés eredményeként ki kell alakítani egy
sorrendet, hogy melyik utcában a legfontosabb a járda felújítása, majd ennek ismeretében
elkészíteni egy ütemezést a járdák évről-évre történő felújításáról.
Olaszyné Fülöp Anita: A járdák állapotának felmérése elengedhetetlen, de bízom benne,
hogy ha nem is az idei évben, de a jövőben lehetőség lesz járdafelújításra is pályázni.
A képviselő-testület a beszámolók ismeretében, egyes egyesületek, illetve szervek
támogatását – a tervezetben foglaltaktól eltérően - az alábbi összegben állapítja meg:
a Nagylózsi Sport Klub:
a Bel Canto Vegyeskari Egyesület:
az ÜGYESEN Egyesület :
a „Szenkira” Közhasznú Egyesület:
a Nagylózsi Naplemente Idősek Klubja

250 000 Ft
200 000 Ft
70 000 Ft
70 000 Ft
70 000 Ft

Vöröskereszt:

50 000 Ft

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt.
Döntéshozatal:
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete minősített többséggel, egyhangú szavazati
aránnyal - az egyesületek támogatási összegének
kivételével - az előterjesztésnek megfelelően
megalkotta
az
önkormányzat
2013.
évi
szóló
2/2013.
(II.15.)
költségvetéséről
önkormányzati rendeletét.
4. napirendi pont
Az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Tóthné Szigeti Éva: Az írásos előterjesztésben foglalt indokok miatt, a rendelet-tervezetben
meghatározatott összegben szükségessé vált az óvodai és az iskolai tízórai és uzsonna térítési
összegének emelése.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt.
Döntéshozatal:
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete minősített többséggel, egyhangú szavazati
aránnyal
az
előterjesztésnek
megfelelően
megalkotta az önkormányzat intézményi térítési
díjak
megállapításáról
szóló
8/2009.(V.19.)
önkormányzati rendeletet módosításáról szóló
3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletét.
Olaszyné Fülöp Anita: Az ebéd vonatkozásában javaslom, hogy a testület hozza meg
döntését arról, hogy az ebéd ára nem változik, azzal az indokkal, hogy a Nagylózsi Idősek
Otthona nem emelte az ebéd árat.
Tóthné Szigetei Éva: Egyetértve a jegyző asszony javaslatával, kérem a döntés meghozatalát:
4/2013. (II.13.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az ebéd árát nem emeli.
Amennyiben a Nagylózsi Időskorúak Otthona jelzi az
ebéd árának emelkedését, ezen döntését felülvizsgálja.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: azonnal

5. napirendi pont
Településrendezési terv módosításának és a helyi építési szabályzat módosításának
megismerése és elfogadása.
Tóthné Szigeti Éva: Az írásos előterjesztésben foglaltak szerint kérem a napirendi pont
tárgyához kapcsoló határozat, valamint rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
5/2013. (II.13.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályos Településszerkezeti Tervét az
alábbiak szerint módosítja:
A módosítás e határozat 1. mellékletét képező Területfelhasználási terv (fedvény) című, TSZ-JM jelű,
Rp.I.180-5 munkaszámú terven a módosítással érintett terület határa jellel körülhatárolt területre terjed
ki az e határozat 2. mellékletét képező, Településszerkezeti Terv módosulása című leírásban foglaltak
szerint.
Nagylózs, 2013. február 13.
Tóthné Szigeti Éva

Olaszyné Fülöp Anita

polgármester

aljegyző

1. melléklet a 4/2013. (II.13.) határozathoz
Településszerkezeti Terv módosulása
Terület-felhasználás:
A nagylózsi 067/1, 1001, valamint a 1002 hrsz-ú telek beépítésre szánt különleges terület –
szennyvíztisztító telep terület-felhasználási besorolást kap a TSZ-JM jelű, Rp.I.180-5 munkaszámú
tervlapon jelölteknek megfelelően.

A rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Döntéshozatal:
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete minősített többséggel, egyhangú szavazati
aránnyal
az
előterjesztésnek
megfelelően
megalkotta a Helyi építési szabályzatról szóló
4/2000.(II.23.)
önkormányzati
rendeletet
módosításáról szóló 4/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendeletét.

6. napirendi pont
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása.
Tóthné Szigeti Éva: Megállapítom, hogy miután Pintér József alpolgármester megérkezett, a
testület 5 tagjából 5 fő jelen van.
Olaszyné Fülöp Anita: Az írásos előterjesztésben foglaltak szerint a képviselő-testület
SzMSz-nek módosítását a központi hivatal 2013. év január 1. napjától történő „működése”
tette szükségessé, mivel az SzMSz-ben több helyen is utalás történt az önkormányzat
hivatalának megnevezésére.
A rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Döntéshozatal:
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete minősített többséggel, egyhangú szavazati
aránnyal
az
előterjesztésnek
megfelelően
megalkotta a Helyi építési szabályzatról szóló
4/2000.(II.23.)
önkormányzati
rendeletet
módosításáról szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendeletét.
7. napirendi pont
Soproni Vízmű Zrt. és az Önkormányzatok között fennálló,
vízi-közmű üzemeltetési szerződések módosítása
Tóthné Szigeti Éva: Kérem a T. képviselő-testületet, hogy az írásos előterjesztés valamint a
határozat –tervezetek ismeretében, hozza meg döntését.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
6/2013. (II.13.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért az érintett önkormányzatok és a Soproni Vízmű
Zrt. között fennálló bérleti-üzemeltetési szerződés
módosításával és az egységes szerkezetbe foglalt, jelen
határozat szoros mellékletét képező bérleti-üzemeltetési
szerződés aláírására felhatalmazza Tóthné Szigeti Éva
polgármestert.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva- polgármester
Határidő: folyamatos

7/2013. (II.13.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja az érintett önkormányzatok között létrejövő,
jelen határozat mellékletét képező víziközmű-fejlesztési
együttműködést és felhatalmazza Tóthné Szigeti Éva
polgármestert az erre vonatkozó megállapodás
aláírására.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva- polgármester
Határidő: folyamatos
8/2013. (II.13.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az érintett önkormányzatok és a Soproni
Vízmű Zrt. között létrejövő, jelen határozat mellékletét
képező Beruházási-vállalkozási keretszerződést és
felhatalmazza Tóthné Szigeti Éva polgármestert annak
aláírására.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva- polgármester
Határidő: folyamatos
9/2013. (II.13.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a
víziközmű-vagyon
analitikus
vagyon-nyilvántartási
feladatainak
elvégzésére
vonatkozó
vállalkozási
szerződést és felhatalmazza Tóthné Szigeti Éva
polgármestert annak aláírására.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: folyamatos
8. napirendi pont
Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók
a.) Tájékoztatás az óvodabővítéssel kapcsolatos pályázatról
Tóthné Szigeti Éva: Óvodánk bővítése szükségszerű, mivel szerencsére sok az
óvodáskorú gyermek Nagylózson. Nagy Róbert soproni építész már felmérte a meglévő
épületet és a hozzá tartozó ingatlant, hogy a konkrét adatok és a pályázati követelmények
figyelembevételével tervezhesse meg a három csoportszobásra bővített óvodát. Sajnos a
kötelező elemek túlméretezik a megépítendő épületet, hiszen az általunk is fontosnak
tartott tornaszoba mellett, kötelező szertárt, orvosi szobát, elkülönítőt és sok egyéb
helyiséget is megtervezni kell és mindezt úgy, hogy mozgáskorlátozottak számára is
használható legyen.

Az óvodavezetővel és az építésszel közösen próbálunk az udvarból legkevesebbet elvevő,
minden praktikus és valós szempontnak megfelelő épület-tervet készíteni. Hogy a
meglévő, 2012-ben felújított tetőt ne kelljen megbontani a hozzáépítés miatt, egy „lapostetős” előtér kötné össze a régi és az új épületrészt.
Fontosnak tartom továbbá olyan tervrajz készítését, mely a pályázat elutasítása esetén is
használható. Ez esetben csak az első ütem valósulna meg (előtér, csoportszoba és
vizesblokk hozzáépítése).
b.) Pipacs fesztivál tervezett programjairól
Tóthné Szigeti Éva: 2013. június 22-én kerül megrendezésre idén a Pipacs Fesztivál. A
hagyományos programok (baráti főzés, sportversenyek, íjászat, helyi intézmények és
egyesületek műsorai, bál) mellett reményeim szerint a Sportöltöző ünnepélyes átadására is
sor kerülhet (esetleg mazsorettek fellépésével), továbbá szeretném egy Népi Játszótér
elnevezésű programmal lefoglalni a gyerekeket. Az énekkar idén a Háry János című
darabot szeretné előadni. Két együttes is szeretne zenélni ezen az éjszakán, az általunk is
jól ismert zenekar és egy helyi érdekeltségű fiatalember Turmix nevű zenekara. Kérem,
segítsenek a választásban.
Másnap a Szent Iván Éji Mulatságok tábortüze mellett Óriás Játszótér, Fagyalszender
koncert, színházi előadás, jóssátor várná az érdeklődőket.
Kérem, ha bármilyen más programról tudomásuk van, melyet szeretnének, hogy
elhozzunk Nagylózsra, jelezzék.

c.) Általános iskolai felvételi körzetekkel kapcsolatos döntés
Olaszyné Fülöp Anita: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Osztálya a
mai napon megküldte az önkormányzatok részére a tervezett (általános iskolákra vonatkozó)
felvételi körzeteket tartalmazó táblázatot. 2013. február 21-ig várják a települések
véleményezését.
Nagylózs település a Lövői Általános Iskolához lett besorolva, hiszen eddig, mint az ő
tagiskolájuk működhettünk. Azonban ismert a képviselő-testület előtt az a tény, hogy a felsőtagozatosok nagy része a Sopronkövesdi Általános Iskolába jár. Tudomásom szerint a lövői
iskolában összesen két nagylózsi diák tanul.
A képviselő-testület 3 igen és 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
10/2013.(II.13.) Kt. határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete javasolja, hogy Nagylózs település a
Sopronkövesdi Általános Iskola beiskolázási körzetébe
tartozzon.

A képviselő-testület az alsó tagozat Nagylózson –
tagiskolaként történő – megmaradását támogatja.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: azonnal
9. napirendi pont
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülés keretében
11/2013.(II.13.) Kt. határozatával döntött a nagylózsi 302/29 hrsz. ingatlan értékesítésének
feltételeiről.
Miután több napirendi pont nem volt, Tóthné Szigeti Éva polgármester az ülést 20 óra 10
perckor bezárta.

Kmf.

Tóthné Szigeti Éva

Olaszyné Fülöp Anita

polgármester

aljegyző

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
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Jegyzőkönyv
Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13 . napján
17 órakor megtartott testületi üléséről
Jelen vannak:

Tóthné Szigeti Éva - polgármester
Pintér József – alpolgármester (6. napirendi pontnál érkezett)
Bors István képviselő
Hegyi István – képviselő
Kalló János - képviselő
Olaszyné Fülöp Anita – aljegyző

Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és az aljegyző Asszonyt, valamint
az első három napirendi pont tárgyalásánál jelenlévő Csigóné Mikó Anita pénzügyi
ügyintézőnket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a megválasztott 5 fő
képviselőből 4 fő jelen van.
A képviselő-testület a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadta:
Napirendi pontok:
Nyílt ülés
1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester
2. Nagylózsi civil szervezetek 2012. évre vonatkozó beszámolójának megismerése, elfogadása
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése
Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Meghívottként jelen van: Csigóné Mikó Anita – pénzügyi előadó
4. Az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – aljegyző
5. Településrendezési terv módosításának és a helyi építési szabályzat módosításának
megismerése és elfogadása.
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – aljegyző
6. Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása.
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – aljegyző
7. Soproni Vízmű Zrt. és az Önkormányzatok között fennálló, vízi-közmű üzemeltetési
szerződések módosítása
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester

8. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók.
a.) Tájékoztatás az óvodabővítéssel kapcsolatos pályázatról
b.) Pipacs Fesztivál tervezett programjairól
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
c.) Általános iskolai felvételi körzetekkel kapcsolatos döntés
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita - aljegyző

Zárt ülés:
9. A nagylózsi 302/29 hrsz-ú ingatlan értékesítésének újratárgyalása a vevő kérelmére
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester
1. napirendi pont
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása

Tóthné Szigeti Éva: Előirányzat módosítások miatt az idei évben is szükségessé vált az
önkormányzat előző, 2012. évi költségvetésének módosítása. Csigóné Mikó Anita elkészítette
a módosításról szóló anyagot.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Döntéshozatal:
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete minősített többséggel, egyhangú szavazati
megfelelően
aránnyal
az
előterjesztésnek
megalkotta
az
önkormányzat
2012.
évi
költségvetéséről
szóló
2/2012.
(II.
16.)
önkormányzati rendeletet módosításáról szóló
1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletét.
2. napirendi pont
Nagylózsi civil szervezetek 2012. évre vonatkozó beszámolójának megismerése, elfogadása
Tóthné Szigeti Éva: A nagylózsi civil szervezetek, az önkormányzatunkkal kötött támogatási
megállapodásban meghatározott kötelezettségüknek eleget téve benyújtották a 2012. évre
vonatkozó beszámolójukat egyesületük tevékenységéről (az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
beszámolója még nem érkezett meg). A beszámolók másolatát a meghívó mellékleteként
megküldtük.
A képviselő-testület a beszámolókat megismerte, a civil szervezetek támogatásáról a 2013.
évi költségvetési rendelet elfogadásával dönt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

3/2013. (II.13.) Kt. határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a Nagylózsi Sport Klub
a Bel Canto Vegyeskari Egyesület
az ÜGYESEN Egyesület
a „Szenkira” Közhasznú Egyesület,
a Nagylózsi Naplemente Idősek Klubja
képviselőjének
2012.
évi
tevékenységükre
vonatkozó beszámolóját megismerte, a támogatási
összeg felhasználásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva
Határidő: azonnal
3. napirendi pont
Az önkormányzat 2013. évi költségvetése
Tóthné Szigeti Éva: Pénzügyi előadónk a korábbi években megismert pontossággal és
áttekinthető tartalommal elkészítette – a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelően – önkormányzatunk 2013. évre vonatkozó költségvetését. A csökkenő
normatívák, az adó elvonások ellenére sikerült úgy összeállítani a költségvetést, hogy ebben
az évben is el tudjuk látni kötelező feladatainkat, meg tudjuk valósítani legfontosabb
elképzeléseinket.
Csigóné Mikó Anita: Az óvodai ellátásra több normatívát kaptunk. A korábbi évekkel
ellentétben a közszolgálati tisztviselők bérére és a hivatal feladatellátásának dologi kiadásaira
is kaptunk normatívát. Ez átadásra kerül a központi hivatal részére – mivel a kifizetések
onnan történnek -, de költségvetésünkben mégis „megtakarításként” jelentkezik.
Hegyi István: A település járdái nagyon rossz állapotban vannak. Javaslom, hogy
önkormányzatunk mérje fel a járdák állapotát. E felmérés eredményeként ki kell alakítani egy
sorrendet, hogy melyik utcában a legfontosabb a járda felújítása, majd ennek ismeretében
elkészíteni egy ütemezést a járdák évről-évre történő felújításáról.
Olaszyné Fülöp Anita: A járdák állapotának felmérése elengedhetetlen, de bízom benne,
hogy ha nem is az idei évben, de a jövőben lehetőség lesz járdafelújításra is pályázni.
A képviselő-testület a beszámolók ismeretében, egyes egyesületek, illetve szervek
támogatását – a tervezetben foglaltaktól eltérően - az alábbi összegben állapítja meg:
a Nagylózsi Sport Klub:
a Bel Canto Vegyeskari Egyesület:
az ÜGYESEN Egyesület :
a „Szenkira” Közhasznú Egyesület:
a Nagylózsi Naplemente Idősek Klubja

250 000 Ft
200 000 Ft
70 000 Ft
70 000 Ft
70 000 Ft

Vöröskereszt:

50 000 Ft

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt.
Döntéshozatal:
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete minősített többséggel, egyhangú szavazati
aránnyal - az egyesületek támogatási összegének
kivételével - az előterjesztésnek megfelelően
megalkotta
az
önkormányzat
2013.
évi
szóló
2/2013.
(II.15.)
költségvetéséről
önkormányzati rendeletét.
4. napirendi pont
Az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Tóthné Szigeti Éva: Az írásos előterjesztésben foglalt indokok miatt, a rendelet-tervezetben
meghatározatott összegben szükségessé vált az óvodai és az iskolai tízórai és uzsonna térítési
összegének emelése.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt.
Döntéshozatal:
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete minősített többséggel, egyhangú szavazati
aránnyal
az
előterjesztésnek
megfelelően
megalkotta az önkormányzat intézményi térítési
díjak
megállapításáról
szóló
8/2009.(V.19.)
önkormányzati rendeletet módosításáról szóló
3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletét.
Olaszyné Fülöp Anita: Az ebéd vonatkozásában javaslom, hogy a testület hozza meg
döntését arról, hogy az ebéd ára nem változik, azzal az indokkal, hogy a Nagylózsi Idősek
Otthona nem emelte az ebéd árat.
Tóthné Szigetei Éva: Egyetértve a jegyző asszony javaslatával, kérem a döntés meghozatalát:
4/2013. (II.13.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az ebéd árát nem emeli.
Amennyiben a Nagylózsi Időskorúak Otthona jelzi az
ebéd árának emelkedését, ezen döntését felülvizsgálja.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: azonnal

5. napirendi pont
Településrendezési terv módosításának és a helyi építési szabályzat módosításának
megismerése és elfogadása.
Tóthné Szigeti Éva: Az írásos előterjesztésben foglaltak szerint kérem a napirendi pont
tárgyához kapcsoló határozat, valamint rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
5/2013. (II.13.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályos Településszerkezeti Tervét az
alábbiak szerint módosítja:
A módosítás e határozat 1. mellékletét képező Területfelhasználási terv (fedvény) című, TSZ-JM jelű,
Rp.I.180-5 munkaszámú terven a módosítással érintett terület határa jellel körülhatárolt területre terjed
ki az e határozat 2. mellékletét képező, Településszerkezeti Terv módosulása című leírásban foglaltak
szerint.
Nagylózs, 2013. február 13.
Tóthné Szigeti Éva

Olaszyné Fülöp Anita

polgármester

aljegyző

1. melléklet a 4/2013. (II.13.) határozathoz
Településszerkezeti Terv módosulása
Terület-felhasználás:
A nagylózsi 067/1, 1001, valamint a 1002 hrsz-ú telek beépítésre szánt különleges terület –
szennyvíztisztító telep terület-felhasználási besorolást kap a TSZ-JM jelű, Rp.I.180-5 munkaszámú
tervlapon jelölteknek megfelelően.

A rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Döntéshozatal:
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete minősített többséggel, egyhangú szavazati
aránnyal
az
előterjesztésnek
megfelelően
megalkotta a Helyi építési szabályzatról szóló
4/2000.(II.23.)
önkormányzati
rendeletet
módosításáról szóló 4/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendeletét.

6. napirendi pont
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása.
Tóthné Szigeti Éva: Megállapítom, hogy miután Pintér József alpolgármester megérkezett, a
testület 5 tagjából 5 fő jelen van.
Olaszyné Fülöp Anita: Az írásos előterjesztésben foglaltak szerint a képviselő-testület
SzMSz-nek módosítását a központi hivatal 2013. év január 1. napjától történő „működése”
tette szükségessé, mivel az SzMSz-ben több helyen is utalás történt az önkormányzat
hivatalának megnevezésére.
A rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Döntéshozatal:
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete minősített többséggel, egyhangú szavazati
aránnyal
az
előterjesztésnek
megfelelően
megalkotta a Helyi építési szabályzatról szóló
4/2000.(II.23.)
önkormányzati
rendeletet
módosításáról szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendeletét.
7. napirendi pont
Soproni Vízmű Zrt. és az Önkormányzatok között fennálló,
vízi-közmű üzemeltetési szerződések módosítása
Tóthné Szigeti Éva: Kérem a T. képviselő-testületet, hogy az írásos előterjesztés valamint a
határozat –tervezetek ismeretében, hozza meg döntését.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
6/2013. (II.13.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért az érintett önkormányzatok és a Soproni Vízmű
Zrt. között fennálló bérleti-üzemeltetési szerződés
módosításával és az egységes szerkezetbe foglalt, jelen
határozat szoros mellékletét képező bérleti-üzemeltetési
szerződés aláírására felhatalmazza Tóthné Szigeti Éva
polgármestert.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva- polgármester
Határidő: folyamatos

7/2013. (II.13.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja az érintett önkormányzatok között létrejövő,
jelen határozat mellékletét képező víziközmű-fejlesztési
együttműködést és felhatalmazza Tóthné Szigeti Éva
polgármestert az erre vonatkozó megállapodás
aláírására.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva- polgármester
Határidő: folyamatos
8/2013. (II.13.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az érintett önkormányzatok és a Soproni
Vízmű Zrt. között létrejövő, jelen határozat mellékletét
képező Beruházási-vállalkozási keretszerződést és
felhatalmazza Tóthné Szigeti Éva polgármestert annak
aláírására.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva- polgármester
Határidő: folyamatos
9/2013. (II.13.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a
víziközmű-vagyon
analitikus
vagyon-nyilvántartási
feladatainak
elvégzésére
vonatkozó
vállalkozási
szerződést és felhatalmazza Tóthné Szigeti Éva
polgármestert annak aláírására.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: folyamatos
8. napirendi pont
Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók
a.) Tájékoztatás az óvodabővítéssel kapcsolatos pályázatról
Tóthné Szigeti Éva: Óvodánk bővítése szükségszerű, mivel szerencsére sok az
óvodáskorú gyermek Nagylózson. Nagy Róbert soproni építész már felmérte a meglévő
épületet és a hozzá tartozó ingatlant, hogy a konkrét adatok és a pályázati követelmények
figyelembevételével tervezhesse meg a három csoportszobásra bővített óvodát. Sajnos a
kötelező elemek túlméretezik a megépítendő épületet, hiszen az általunk is fontosnak
tartott tornaszoba mellett, kötelező szertárt, orvosi szobát, elkülönítőt és sok egyéb
helyiséget is megtervezni kell és mindezt úgy, hogy mozgáskorlátozottak számára is
használható legyen.

Az óvodavezetővel és az építésszel közösen próbálunk az udvarból legkevesebbet elvevő,
minden praktikus és valós szempontnak megfelelő épület-tervet készíteni. Hogy a
meglévő, 2012-ben felújított tetőt ne kelljen megbontani a hozzáépítés miatt, egy „lapostetős” előtér kötné össze a régi és az új épületrészt.
Fontosnak tartom továbbá olyan tervrajz készítését, mely a pályázat elutasítása esetén is
használható. Ez esetben csak az első ütem valósulna meg (előtér, csoportszoba és
vizesblokk hozzáépítése).
b.) Pipacs fesztivál tervezett programjairól
Tóthné Szigeti Éva: 2013. június 22-én kerül megrendezésre idén a Pipacs Fesztivál. A
hagyományos programok (baráti főzés, sportversenyek, íjászat, helyi intézmények és
egyesületek műsorai, bál) mellett reményeim szerint a Sportöltöző ünnepélyes átadására is
sor kerülhet (esetleg mazsorettek fellépésével), továbbá szeretném egy Népi Játszótér
elnevezésű programmal lefoglalni a gyerekeket. Az énekkar idén a Háry János című
darabot szeretné előadni. Két együttes is szeretne zenélni ezen az éjszakán, az általunk is
jól ismert zenekar és egy helyi érdekeltségű fiatalember Turmix nevű zenekara. Kérem,
segítsenek a választásban.
Másnap a Szent Iván Éji Mulatságok tábortüze mellett Óriás Játszótér, Fagyalszender
koncert, színházi előadás, jóssátor várná az érdeklődőket.
Kérem, ha bármilyen más programról tudomásuk van, melyet szeretnének, hogy
elhozzunk Nagylózsra, jelezzék.

c.) Általános iskolai felvételi körzetekkel kapcsolatos döntés
Olaszyné Fülöp Anita: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Osztálya a
mai napon megküldte az önkormányzatok részére a tervezett (általános iskolákra vonatkozó)
felvételi körzeteket tartalmazó táblázatot. 2013. február 21-ig várják a települések
véleményezését.
Nagylózs település a Lövői Általános Iskolához lett besorolva, hiszen eddig, mint az ő
tagiskolájuk működhettünk. Azonban ismert a képviselő-testület előtt az a tény, hogy a felsőtagozatosok nagy része a Sopronkövesdi Általános Iskolába jár. Tudomásom szerint a lövői
iskolában összesen két nagylózsi diák tanul.
A képviselő-testület 3 igen és 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
10/2013.(II.13.) Kt. határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete javasolja, hogy Nagylózs település a
Sopronkövesdi Általános Iskola beiskolázási körzetébe
tartozzon.

A képviselő-testület az alsó tagozat Nagylózson –
tagiskolaként történő – megmaradását támogatja.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: azonnal
9. napirendi pont
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülés keretében
11/2013.(II.13.) Kt. határozatával döntött a nagylózsi 302/29 hrsz. ingatlan értékesítésének
feltételeiről.
Miután több napirendi pont nem volt, Tóthné Szigeti Éva polgármester az ülést 20 óra 10
perckor bezárta.

Kmf.

Tóthné Szigeti Éva

Olaszyné Fülöp Anita

polgármester

aljegyző

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

