Nagylózs Község Önkormányzatának

K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E
Ügyiratszám: 117- 38/ 2013 NL

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 4. napján
megtartott közmeghallgatásról.

Jelen vannak:

Tóthné Szigeti Éva polgármester
Bors István képviselő
Kalló János képviselő
Pintér József - alpolgármester
Olaszyné Fülöp Anita - aljegyző
18 fő érdeklődő

Tóthné Szigeti Éva: Szeretettel köszöntöm a közmeghallgatáson megjelenteket.
Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselő közül
4 fő jelen van. Javaslom a napirendi pontok meghívóban – változatlan tartalommal - ,
szereplő elfogadását:
104/2013.(XII.04.) Kt. határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat az alábbiak
szerint elfogadta.
Napirendi pontok:
1. Napirendi pont:
A polgármester összefoglaló tájékoztatója a 2013. évben történtekről, eseményekről,
fejlesztésekről.
2. Napirendi pont
Tájékoztató a megvalósulás alatt lévő fejlesztésekről, elbírálás alatt lévő, és benyújtás előtt
álló pályázatokról. 2014. évre tervezett programokról, rendezvényekről.
3. Napirendi pont
Lakosság vélemények, kérdések, javaslatok.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő:azonnal

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

2
1. Napirendi pont
A polgármester összefoglaló tájékoztatója a 2013. évben történtekről,
eseményekről, fejlesztésekről
Tóthné Szigeti Éva polgármester a jegyzőkönyvhöz mellékelt beszámolóban ( írásos
előterjesztésben) foglaltak szerint tájékoztatta a megjelenteket. A beszámolót követően
szóbeli kérdés nem volt.

2. Napirendi pont
Tájékoztató a megvalósulás alatt lévő fejlesztésekről, elbírálás alatt lévő, és benyújtás előtt
álló pályázatokról. 2014. évre tervezett programokról, rendezvényekről.
Tóthné Szigeti Éva polgármester a jegyzőkönyvhöz mellékelt beszámolóban foglaltak szerint
tájékoztatta a megjelenteket. A beszámolót követően szóbeli kérdés nem volt.
3. Napirendi pont
Lakosság vélemények, kérdések, javaslatok
Tóthné Szigeti Éva: Kértük Önöket – a hirdetményben, valamint minden háztartás részére
kiküldött meghívóban -, hogy juttassák el kérdéseiket az önkormányzathoz. Kérdés nem
érkezett ezért kérem, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve mondják el véleményüket,
javaslatukat.
Lakossági kérdések:
1. kérdés
Farkas Gyula: Egyet értek azzal, hogy az önkormányzat gondoskodott a Kossuth L. utca
mögötti árok kitisztításáról. Azonban engem erről, mint az árok melletti terület
földhasználóját nem értesített senki. Az ároktisztítás – amennyiben a területről a termény
betakarítása még nem történt volna meg - , jelentős károkat okozhatott volna a számomra.
Kérem erre a jövőben legyenek figyelemmel, hogy az ilyen munkákról értesítsék az
érintetteket.
Tóthné Szigeti Éva: Igen, valóban nem történt meg a szükséges tájékoztatás. Nem gondoltunk
rá, hogy az árok tisztítása, karbantartása során a munkagépek nagyobb területen fognak
mozogni. Köszönjük a hozzászólást a jövőben a javaslat szerint fogunk eljárni.
2. kérdés
Horváth Nándor: Tervezi-e az önkormányzat a járdák felújítását?
Tóthné Szigeti Éva: 2013. november 20-i ülésén fogadta el a képviselő-testület 2014. évi
koncepcióját, mely a jövő évre tervezett beruházási és fejlesztési elképzeléseket tartalmazza.
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3 millió forintot tervezünk járda felújításra, a legrosszabb állapotban lévő járdaszakaszokkal
kezdjük a felújítást.
Bízunk abban, hogy az elkövetkező években járdák felújítására – mint kötelező
önkormányzati feladatra – is írnak ki pályázatot, s akkor jobb minőségben és nagyobb
területen tudjuk felújítani a település járdáit.
Szeretném felhívni a lakosság figyelmét a jövőben várható közlekedési rend -változásra. A
kamionforgalom megszüntetését nem, de a nagy sebességgel haladó autók óvatosabb
közlekedésre való „hangolását” úgy tudtuk elérni, hogy elfogadtuk a Közútfelügyelőség
javaslatát, miszerint a Sopronkövesd felől érkező forgalmat egy STOP-tábla állítja majd meg
a templom melletti kereszteződésnél (természetesen előtte sebességkorlátozó tábla és
felfestések is el lesznek helyezve). A helyszíni szemle alkalmával köteleztek minket az Arany
János utca felőli elsőbbségadás tábla STOP táblára való kicserélésére is.
Csapadékvíz elvezetési problémák is jelentkeztek az idei évben, melyre próbáltunk megoldást
találni. Az Arany J. és a Vörösmarty utcákban lefolyókat építtettünk be, mely csökkenti
záporok alkalmával lezúduló, az utcán hömpölygő víz mennyiségét. Jövő évben sor kerül az
Arany J. utca teljes árokrendszerének felülvizsgálatára, mert több bejelentés is érkezett a
végig fedett árkok elégtelen működéséről.
3. kérdés
Újvári Márton: A Zrínyi utca – főleg a hátsó része -, nagyon keskeny. Nehezen fér el rajta
egymás mellett két autó. Tervezi az önkormányzat az út megszélesítését?
Tóthné Szigeti Éva: Nem, nem tervezünk útszélesítést. Ezt a fejlesztést az önkormányzat saját
erőből nem tudná vállalni.
Miután több napirendi pont nem volt, Tóthné Szigeti Éva polgármester az ülést 19 óra 45
perckor bezárta.

Kmf.
Tóthné Szigeti Éva
polgármester

Olaszyné Fülöp Anita
aljegyző

