Nagylózs Község Önkormányzatának
K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E
Ügyiratszám: 72- 42/2012

Jegyzőkönyv
Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 13. napján
15 órakor megtartott testületi üléséről
Jelen vannak:

Tóthné Szigeti Éva polgármester
Pintér József - alpolgármester
Bors István- képviselő
Olaszyné Fülöp Anita – jegyző

Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és a Jegyző Asszonyt.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a megválasztott 5 fő képviselőből 3
fő jelen van.
Újabb pontként javaslom tárgyalni, a 6. napirendi pont keretében az alábbiakat:
-

adósságkonszolidációban való részvétel elfogadását
a jegyző 2012. évre vonatkozó teljesítményértékelését
a Lövői Általános Iskola és Óvodával kapcsolatos döntéseket
a Zsigmond u. útépítésére vonatkozó árajánlat megbeszélése, mely napirendi pontnál
jelen lesz a munka elvégzésére árajánlatot benyújtó kivitelező: Németh Gy. Géza a
Kapuvári Vízitársulat ügyvezető igazgatója.

Javaslom továbbá a 6. napirend b.) pontjának törlését azzal, hogy testületünk a víziközmű
vagyon működésével kapcsolatos döntéseket 2013. januári ülésén tárgyalja.
A képviselő-testület részéről további- napirendi pont felvételére történő javaslat – nem
érkezett.
A képviselő-testület a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadta:
Nyílt ülés
1. Napirendi pont
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
2. Napirendi pont
A Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásához kapcsolódó döntések.
Megállapodás és Alapító Okirat (továbbá Megszüntető Okirat) megismerése és elfogadása
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester

3. Napirendi pont
A nagylózsi 1001 hrsz-ú ingatlan megvásárlása az Ikva menti Szennyvíztisztító Létesítése
Önkormányzati Társulásban résztvevő önkormányzatok által
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
4. Napirendi pont
Az Ikva menti szennyvíztisztító létesítése önkormányzati társulás tagönkormányzatainak
tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése, gördülő fejlesztési terv készítése.
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
5. Napirendi pont
Nagylózs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és temetkezésekről
szóló 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendeletének módosítása.
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
6. Napirendi pont
Döntést végrehajtás igénylő ügyek, tájékoztatók
a.) Tájékoztatás a hulladékszállítási díjról
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
b.) Nagylózsi könyvtár működtetése 2013. január 1. napjától.
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
c.)Az adósságkonszolidációban való részvétel elfogadását
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
d.) A jegyző 2012. évi teljesítményértékelése
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
e.) Lövői Általános Iskola és Óvodával kapcsolatos döntések
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
f.) A Zsigmond utca útépítésével kapcsolatos kivitelezői árajánlat megismerése,
elfogadása.
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester
Zárt ülés
7. Napirendi pont
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása – szóbeli előterjesztés
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
8. Napirendi pont
A nagylózsi 121/1 és 121/2 hrsz-ú ingatlanok ( Zsigmond u. ) értékesítése.
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester

9. Napirendi pont
A nagylózsi 121/7 hrsz-ú ingatlan ( Zsigmond u. ) vonatkozásában kötött szerződés
„felbontása” a tulajdonos kezdeményezésére.
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
10. Polgármester jutalmazása
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző

1. napirendi pont
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Tóthné Szigeti Éva: A Meghívóban jeleztük, hogy a költségvetési koncepció írásos anyagát
az ülésen tudjuk átadni, továbbá szóbeli előterjesztés keretében tájékoztatom a T.
Képviselőket a koncepció tartalmáról.
Bíztunk abban, hogy a már elfogadott 2013. évi költségvetési törvény ismeretében tudjuk
előterjeszteni a koncepciót, de sajnos a törvény kihirdetése még nem történt meg, így a
tervezetből és a módosító javaslatokból tudtunk dolgozni.
Az anyaggal kapcsolatban az alábbi kiegészítéseket tenném, illetve néhány dologra felhívnám
a figyelmet.
2013. évben már nem normatív alapú lesz az önkormányzatok támogatása, hanem
feladatalapú finanszírozás lesz.
Csökken az önkormányzatok támogatása, ugyanakkor feladatok is átkerülnek az
önkormányzat hivatalából a Sopron Járási hivatalba. Az idősek korúak ellátása, az alanyi
jogon járó közgyógyellátás és az ápolási díj.
2013. március 1-től már nem működtethetnek önálló polgármesteri hivatalt – erről már az év
során sokat beszéltünk -, a 2000 fő lakos-létszám alatti települések. Erről majd részletesen a
következő napirendi pontban lesz szó.
Megszűnnek a kistérségek, ezáltal nem lesz tovább mód a Sopron-Fertőd Kistérségen belül a
mozgókönyvtári szolgáltatás igénybevételére, illetve lesznek kieső normatívák (óvoda
esetében), melyeket a kistérségen keresztül kaptunk.
A polgármester asszony a képviselők részletesen átbeszélik az írásos előterjesztésben
foglaltakat. A képviselők módosító javaslatot nem tesznek.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

116/2012. (XII.13.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2013. évi költségvetési
koncepciójában foglaltakat megismerte,
elfogadja.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont
A Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásához kapcsolódó döntések.
Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának,
illetve alapító okiratának elfogadása
Tóthné Szigeti Éva: Képviselő-testületünk ebben az évben – a 2013. évben hatályba lévő
jogszabályok ismeretében -, már többször foglalkozott a központi hivatal kialakításának
ügyével. Végső döntésével úgy határozott, hogy Sopronkövesdi székhellyel Ebergőc, Pinnye
és Röjtökmuzsaj községgel alakít ki központi hivatalt.
E döntést követően a polgármesterekkel és a jegyző asszonyokkal több egyeztetés is volt,
melynek eredményeként elkészült a Megállapodás.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
117/2012. (XII.13.) Kt. határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal,
(9483. Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.)
2013. január 1-jén hatályba lépő Megállapodását a közös
önkormányzati hivatal létrehozásáról e l f o g a d j a .
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Tóthné Szigeti Éva
polgármestert
megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. január 1.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester

a

Olaszyné Fülöp Anita: A közös hivatal kialakításához – az imént elfogadásra kerülő
Megállapodáson túl -, a Nagylózsi Polgármesteri Hivatal Megszüntetésére valamint a
Sopronkövesdi Központi Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentumok elfogadása is
szükséges a Nagylózsi Önkormányzat illetve a közös hivatal alapításában részt vevő
önkormányzatok részéről. Majd ezt követően az okiratokat meg kell küldeni a Magyar
Államkincstár részére a törzskönyvi nyilvántartásból való törlés illetve bejegyzés céljából.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

118/2012. (XII.13.) Kt. határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Nagylózs Község Polgármesteri Hivatalának, 2012. december
31-én hatályba lépő Megszüntető Okiratát e l f o g a d j a .
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Megszűntető
Okirat aláírására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva - polgármester
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
119/2012. (XII.13.) Kt. határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal,
(9483. Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.)
2013. január 1-jén hatályba lépő alapító okiratát e l f o g a d ja.
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Tóthné Szigeti Éva polgármestert az alapító
okirat aláírására.
Határidő: 2013. január 1.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva - polgármester
3. napirendi pont
A nagylózsi 1001 hrsz-ú ingatlan megvásárlása az Ikva menti Szennyvíztisztító Létesítése
Önkormányzati Társulásban résztvevő önkormányzatok által
Tóthné Szigeti Éva: A korábbi testületi üléseken már szó volt az ingatlan megvásárlásának
szükségességéről. Javaslom, hogy az adásvételi-szerződés tervezet ismeretében a képviselőtestület hozza meg döntését a nagylózsi 1001. hrsz-ú ingatlan megvásárlásának tárgyában.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
120/2012. (XII.13.) Kt. határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy megvásárolja a
nagylózsi 1001. hrsz-ú ingatlant, a határozat
mellékletét
képező
Adásvételi-tervezetben
foglaltak szerint.
A vételár összege 1 000 000 Ft, mely a
víziközművek fejlesztésére létrehozott Közös
Pénzügyi Alapból kerül kifizetésre az eladó
részére.

A képviselő-testület meghatalmazza Tóthné
Szigeti Éva polgármestert az Adásvételiszerződés aláírásával.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont
Az Ikva menti szennyvíztisztító létesítése önkormányzati társulás tagönkormányzatainak
tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése, gördülő fejlesztési terv készítése.
Tóthné Szigeti Éva: A napirendi pont tárgyát az Ikva menti szennyvíztisztító létesítése
önkormányzati társulás tanácsa tárgyalta, egyetértését fejezte ki. Részletes írásos előterjesztést
küldtünk a napirendi ponttal kapcsolatban.
A körülményeket ismerve javaslom, hogy az önkormányzatunk a szennyvíztisztító projekt
keretében végeztesse el az érintett vagyontárgyak értékelését.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
121/2012. (XII.13.) Kt. határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megismerte a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény közművagyon-értékelésre és a gördülő fejlesztési terv
elkészítésére – ágazatonként 15 éves időtávra - vonatkozó
rendelkezéseit, mely szerint az ellátásért felelősnek, mint a
víziközmű tulajdonosának a tulajdonában lévő víziközmű
vonatkozásában vagyonértékelést kell készítenie legkésőbb
2015. december 31-ig.
Elfogadja ezen jogszabályi rendelkezések a Nagycenk és
Térségének szennyvízelvezetése és tisztítása c. projekt (KEOP1.2.0/B/10-2010-0021) keretében történő megvalósulásának
szükségességét, mivel a meglévő vagyontárgyakra vonatkozó
vagyonértékelés, illetve mind a meglévő, mind az újonnan
létrehozandó vagyontárgyak esetében a majdani gördülő
fejlesztési terv alapját képező, a projektterületre vonatkozó
felújítási és pótlási terv a támogatási ráta utólagos
felülvizsgálatára irányuló kérelem mellékletét képezi.
Tudomásul veszi továbbá, hogy az erre vonatkozó
tevékenységek finanszírozására a projektben képződött
maradványösszeg terhére, a módosított Pályázati felhívásban
rögzítettek szerint* van lehetőség. Az elszámolhatóságot és
annak
mértékét,
valamint
a
beszerzés/közbeszerzés
megfelelőségét a Közreműködő Szervezet vizsgálja. Ezzel
kapcsolatban esetlegesen felmerülő további költségek - pl.
beszerzési/közbeszerzési költségek - a pályázót terhelik.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Szigeti Éva - polgármester

5. napirendi pont
Nagylózs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és temetkezésekről
szóló 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendeletének módosítása.
Tóthné Szigeti Éva: Az írásos előterjesztésben foglaltak ismeretében javaslom a rendelettervezet elfogadását.
Döntéshozatal:
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete minősített többséggel, (3 igen szavazattal),
egyhangú szavazati aránnyal az előterjesztésben
foglaltak szerint megalkotta a temetőkről és a
temetkezésekről
szóló
6/2011.
(IV.28.)
önkormányzati
rendeletének
módosításáról
10/2012. (XII.17.) önkormányzati rendeletét.
Határidő: azonnal
Felelős: Olaszyné Fülöp Anita
6. napirendi pont
a.) Tájékoztatás a hulladékszállítási díjról
Tóthné Szigeti Éva: Írásos előterjesztést küldtünk a T. Képviselőknek a 2013. évre tervezett
hulladékszállítási díj összegéről. Az új szolgáltató által tervezett ár nagyon magas, 2012.
december 18. napján a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás ülést tart e témakörben,
melynek eredményéről tájékoztatást adok.
b.) Nagylózsi könyvtár működtetése 2013. január 1. napjától.
Tóthné Szigeti Éva: A Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú társulás 2013. január 1. napjával
megszűnik, így mozgókönyvtári ellátás keretében már nem tudja biztosítani az
önkormányzatok részére a könyvtári szolgáltatást.
A meghívó mellékleteként megküldtük a Megállapodás tervezetet a könyvtári szolgáltató
rendszer működtetéséről, melynek keretében önkormányzatunk 2013. évtől a könyvtári
szolgáltatást nyújtaná. Amennyiben az önkormányzat még az idei évben nem írja alá a
Megállapodást - a képviselő-testületének döntését követően – 2013. évben nem kapunk állami
támogatást ennek a feladatnak az ellátására.
Javaslom a Megállapodás jóváhagyását, mivel önkormányzatunk e módon tudja a jövőben a
legkisebb költségen és a már megszokott minőségben e szolgáltatást nyújtani.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

122/2012. (XII.13.) Kt. határozat
Nagylózs Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megismerte a könyvtári szolgáltató rendszer működtetéséről
szóló megállapodás tervezetet, mely alapján a könyvtári
szolgáltatást Nagylózson, 2013. január 1. napjától határozatlan
időre a Kisfaludi Károly Megyei Könyvtár ( 9021 Győr, Baross
Gábor u. 4. ) biztosítja.
A Megállapodásban foglaltakkal egyetért, meghatalmazza
Tóthné Szigeti Éva polgármestert annak aláírásával.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: azonnal
c. Az adósságkonszolidációban való részvétel elfogadása
Tóthné Szigeti Éva: Korábbi testületi ülésünkön már beszéltünk róla és a híradásokból is
értesülhetett a képviselő-testület arról, hogy az állam az 5000 lakos létszámú települések
esetében az önkormányzatok „hitelállományát átvállalja.” Az 1. Napirendi pont keretében
már szó volt ezen hitelállományunk összegéről, ezt kerül most átvállalásra.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
123/2012. (XII.13.) Kt. határozat
1.

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2012.
évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
(továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C.§-ban foglaltakra figyelemmel
kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez
igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő
költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a
költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé veszi.

2.

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy 2012.
december 13-án a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló
1996. évi XXV. tv. szerint adósságrendezési eljárás alatt nem áll.

3.

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286.§. alapján hozzájárul, hogy
az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb
költségeit Nagylózs Község Önkormányzata helyett az állam közvetlenül
megfizesse a kölcsönnyújtónak.

4.

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Tóthné Szigeti Éva polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében:
a.) a kölcsönnyújtó által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről,
valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja,

b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat
a Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat,
igazolásokat és egyéb dokumentumokat,
c.) a költségvetési törvény 76/C.§. (10) bekezdésében meghatározott
megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős
miniszter kezdeményezi.
d.) Felhatalmazza továbbá Olaszyné Fülöp Anita jegyzőt, az önkormányzat
részéről szükséges adatszolgáltatás teljesítésére, a szükséges nyilatkozatok
megtételére, megállapodás megkötésére.
5.

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy
Nagylózs Község Önkormányzata nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb
számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett
adósságelemhez kapcsolódik.

6.

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a 76/C.§. szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a
banktitkot képező, Nagylózs Község Önkormányzatára vonatkozó, a törlesztéshez
szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester

d. A jegyző 2012. évi teljesítményértékelése
Tóthné Szigeti Éva ismertette a testülettel az általa elkészített teljesítményértékelést. (A
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
124/2012. (XII.13.) Kt. határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tóthné Szigeti Éva polgármester asszony
által ismertetett jegyzői teljesítményértékelésben
foglaltakat megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: azonnal
e.) Lövői Általános Iskola és Óvodával kapcsolatos döntések
Olaszyné Fülöp Anita: Az új köznevelési törvényben foglaltak alapján 2013. évtől az
általános iskolák állami fenntartásba kerülnek, ezen változás előkészületei során vált
szükségessé az önkormányzatok közt létrejövő társulás közös megegyezéssel történő
megszűntetése.

A Képviselő-testület

3 igen szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
125/2012. (XII.13.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lövői Általános Iskola és Óvoda közoktatási
intézményt jogutóddal 2012. december 31-el
megszűnteti. Egyidejűleg az intézmény közös
fenntartására és működtetésére vonatkozó LövőNemeskér-Völcsej-Nagylózs
Simaság
Közoktatási
Intézményfenntartó Társulást közös megegyezéssel a
Társulási Megállapodás 20. pontja alapján 2012.
december 31-el megszűnteti.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: 2012. december 31.

f.) A Zsigmond utca útépítésével kapcsolatos kivitelezői árajánlat megismerése,
elfogadása.
Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm testületi ülésünkön Németh Gy. Gézát és Budai Andrást a
Kapuvári Vízitársulat részéről, valamint Pausits Gábort, az „árvíztározó” projekt menedzserét.
Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat.
2012. november 21-én küldte meg önkormányzatunk részére árajánlatát a kivitelező a
Nagylózs, Zsigmond u. vonatkozásában 422 m kavicsolt útpálya megépítésére. Kértük az
árajánlat felülvizsgálatát, melynek eredményeként érkezett egy csökkentett összegű ajánlat br.
3. 465. 525 Ft összegben. Szeretném megkérdezni Németh Gy. Géza Urat, hogy van –e
további lehetőség az ár csökkentésére.
Németh Gy. Géza: Köszönjük az önkormányzat megkeresését. El szeretném mondani, hogy a
lehető legjobb utat szeretnénk megépíteni, hiszen ott a leendő építkezések miatt nagy
teherbírásra van szükség. Ezért további lehetőséget nem látok arra, hogy árajánlatunk összegét
csökkentsük, de ígérem, hogy erősebb és minőségibb utat valósítanánk meg ebből az
összegből. Pl. az árajánlatban foglaltakkal ellentétben, tört darabolt beton kerül beépítésre az
alapba a kavics helyett.
Árkot is húzunk az út mellé – az árajánlatban ez sem szerepel - , hogy a felülről lezúduló víz
ne mossa szét az utat. Elvégezzük továbbá az út Ny-i oldalán 60 cm mély profilárok építését a
2 megkezdett építkezésnél lévő kapubejáró lecsövezésével, támfallal.
Kérésre felmérjük a többi bejáró kiépítésének költségét és árajánlatot adunk.
Pausits Gábor: Javasolnám, hogy az árokból a víz az árvíztározóba kerüljön bevezetésre.
Tóthné Szigeti Éva: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a fenti kiegészítésekkel
(minőségi alapanyag felhasználása, a már meglévő bejárok lecsövezése támfallal) fogadja el
az árajánlatot.
A Képviselő-testület

3 igen szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

126/2012. (XII.13.) határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kapuvári Vízitársulat árajánlatát a
Nagylózsi, Zsigmond u. útjának felújítása tárgyában
megismerte.
Az ajánlati árat bruttó 3. 465.525 Ft összegben
elfogadja azzal, hogy a korábbi árajánlathoz képest
kavics helyet, tört beton kerül beépítésre az alapba,
megtörténik az árok „kihúzása” az út nyugati oldalán.
Két már meglévő bejáró esetében elvégzik az árok
lecsövezését és a támfal építését.
Megbízza Tóthné Szigeti Éva polgármestert a
Vállalkozási Szerződés aláírására a fenti tartalommal.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő: azonnal
Tóthné Szigeti Éva: Kérem a kivitelezőt, hogy a megbeszélt tartalommal készítse el a
Vállalkozási Szerződés tervezetét.
7. napirendi pont
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása
( szóbeli előterjesztés)
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen
127/2012.(XII.13.) Kt. határozatával döntött a támogatási összegről a pályázatot benyújtók
vonatkozásában.
8. napirendi pont
A nagylózsi 121/1 és 121/2 hrsz-ú ingatlanok ( Zsigmond u. ) értékesítése.
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen
128/2012.(XII.13.) Kt. határozatával döntött az ingatlanok értékesítéséről.
9. napirendi pont
A nagylózsi 121/7 hrsz-ú ingatlan ( Zsigmond u. ) vonatkozásában kötött szerződés
„felbontása” a tulajdonos kezdeményezésére.
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen
129/2012.(XII.13.) Kt. határozatával döntött az adásvételi-szerződés felbontásának
feltételeiről.

10. napirendi pont
Polgármester jutalmazása
A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen
130/2012.(XII.13.) Kt. határozatával döntött a polgármester jutalmazásáról.
Miután több napirendi pont nem volt, Tóthné Szigeti Éva polgármester az ülést 16 óra 20
perckor bezárta.

Tóthné Szigeti Éva
polgármester

Olaszyné Fülöp Anita
jegyző

