
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

Ügyiratszám: 117-30 /2013NL 

J e gy ző kö n yv  

Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30. napján 

17 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. 

Jelen vannak:           

Tóthné Szigeti Éva – polgármester 

Pintér József - alpolgármester 

   Bors István 

                                  Kalló János – képviselők  

   Olaszyné Fülöp Anita – aljegyző 

 

Tóthné Szigeti Éva: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és az aljegyző Asszonyt. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a megválasztott 5 fő képviselőből 4 

fő jelen van. További napirendi pont felvételére javaslat nem történt, javaslom a Meghívóból 

megismert napirend elfogadását. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

88 /2013. (X.30.) Kt. határozat 

 Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a testületi ülés napirendi pontjait 

az alábbiak szerint elfogadta: 

Napirendi pontok: 

Nyílt ülés: 

1. Napirendi pont 

 

Ügyesen Egyesület (Székhely: 9482 Nagylózs, Arany J. u. 2.) Falumegújításra és – 

fejlesztésre benyújtásra kerülő pályázatának támogatása 

Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – aljegyző 

 

Határidő:azonnal 

Felelős: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 
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                                                                                                                       1. napirendi pont 

 

Olaszyné Fülöp Anita: A napirendi ponthoz részletes írásos előterjesztést küldtünk a T. 

Képviselők részére. A napirendi pont tárgya már nem ismeretlen, mivel a testület 2012. 

októberi testületi ülésén már megismerte az egyesület pályázati elképzeléseit.  

 

Már akkor határozatban nyilatkozott arról, hogy az önkormányzat által érintett ingatlanokat 

rendelkezésre bocsátja, pénzügyileg is támogatja a fejlesztési elképzelés megvalósítását. 

 

Tóthné Szigeti Éva: Javaslom, hogy a képviselő-testület fogadja el az írásos előterjesztésben 

foglaltak szerinti határozat javaslatot. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

89 /2013. (X.30.) Kt. határozat 

 

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyesen Egyesület 

(Székhely: 9482 Nagylózs, Arany J. u. 2.) Falumegújításra és – fejlesztésre 

benyújtott nyertes pályázatának megvalósítását támogatja, a fejlesztési 

elképzelésekkel egyetért. 

Az Ügyesen Egyesület, mint támogatott  rendelkezésre bocsátja a fejlesztések 

megvalósulása céljából a nagylózsi: 242, 111/3, 356 hrsz-ú ingatlanokat.  A 

fejlesztés és az üzemeltetés során minden segítséget megad  és  szabad 

bejárást  biztosít a kivitelezők számára az ingatlanokra a  pályázat 

megvalósítása során. 

A tartalmilag és formailag megvalósuló beruházást követően, az 5 éves 

fenntartási idő betartásában, a kedvezményezetett  nem akadályozza. 

Az önkormányzat által már megelőlegezett, a pályázat előkészítési 

időszakában kiegyenlített költségeket (pályázat írás és tervezés költsége) az 

egyesület köteles a támogatás  összegének megérkezését követően 

haladéktalanul visszafizetni. 

A fejlesztések kivitelezése során, a számlák folyamatos kiegyenlítése céljából, 

az önkormányzat felhalmozási célú támogatási kölcsönben részesíti az 

egyesületet, melyek visszafizetésére a támogatási összeg megérkezését 

követően azonnali visszafizetési kötelezettsége van. 
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Fenti vállalásokat az önkormányzat 2013. valamint 2014. évi költségvetéséből 

biztosítja. 

Meghatalmazza Tóthné Szigeti Éva polgármestert, hogy fenti döntések 

eredményeként keletkező iratok – pl. Megállapodások – aláírására. 

Felelős: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

Miután több napirendi pont nem volt, Tóthné Szigeti Éva polgármester az ülést 18 óra 15 

perckor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 Tóthné Szigeti Éva                                                                              Fücsökné Torma Lívia 

   alpolgármester                                                                                              jegyző 

 

 

 

                   Helyettesíti: 

 

 

           Olaszyné Fülöp Anita 

           aljegyző 
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