Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ügyiratszám: 117-37/2013NL

Jegyzőkönyv
Készült: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 4. napján
16 óra perckor 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. A 3. Napirendi pont b.) pontjaként javaslom felvenni a Nagylózs Község
Önkormányzat 2014. éves Belső Ellenőrzési Tervének elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
101/2013. (XII.04.) Kt. határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a testületi ülés napirendi pontjait
az alábbiak szerint elfogadta:
Napirendi pontok:
Nyílt ülés
1. Napirendi pont
Beszámoló a Képviselő-testület 2013. október és november hónapban hozott határozatainak
végrehajtásáról
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – aljegyző
2. Napirendi pont
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló rendeletének megalkotása.
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita - aljegyző
3. Napirendi pont
Döntést, végrehajtást igénylő ügyek, tájékoztatók
a.) Tájékoztatás a közösségi tér kialakítására irányuló pályázat lehetőség
meghiúsulásáról
b.) Nagylózs Község Önkormányzat 2014. éves Belső Ellenőrzési Tervének elfogadása.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva - polgármester
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1. napirendi pont
Beszámoló a Képviselő-testület 2013. október és november hónapban
hozott határozatainak végrehajtásáról
Tóthné Szigeti Éva: Javaslom a beszámoló elfogadását az írásos előterjesztésben foglaltak
alapján.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
102/2013. (XII.04.) Kt. határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2013. október és
november hónapban hozott határozatainak
végrehajtásáról szóló beszámolót megismerte,
elfogadja.
Felelős:Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő:azonnal
2. napirendi pont
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló rendeletének megalkotása
Olaszyné Fülöp Anita: Az előző testületi ülésen már tájékoztattam a Tisztelt Képviselőket, a
rendelet módosítás törvényi szükségességéről. A megbeszéltek alapján elkészítettem a
rendelettervezetet, mellyel új szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendelet kerülne
megalkotásra és ezzel hatályon kívül helyeznénk korábbi e tárgyú rendeleteket és azok
módosításait.
Tóthné Szigeti Éva: A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt,
ezért javaslom a rendelet elfogadásra az írásos előterjesztésben – rendelettervezet foglaltakkal megegyező, változatlan tartalommal.
Döntéshozatal:
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített
többséggel, egyhangú szavazati aránnyal, az előterjesztésnek
megfelelően megalkotta Nagylózs Község Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 10/2013. (XII.18.)
önkormányzati rendeletét.
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3. napirendi pont
Döntést, végrehajtást igénylő ügyek, tájékoztatók
Tóthné Szigeti Éva:
a.) A novemberi testületi ülésen önkormányzatunk azt a döntést hozta, hogy a hivatal
tetőterében közösségi hely (falumúzeum tárgyainak bemutatására) kialakítására
benyújtja pályázatát.
A pályázati dokumentáció elkészítésének megkezdését megelőzően már azt az
információt kaptuk, hogy ezen pályázati lehetőséget felfüggesztették, előre láthatólag
nem áll már rendelkezésre rá pénzügyi keret.
Tovább figyeljük azokat a pályázati kiírásokat, melyek lehetőséget adnának a tetőtér
beépítésére, hasznosítására. (szálláshely, közösségi tér stb.)
A ravatalozó felújítása továbbra is fontos feladat, ezért figyelemmel kísérjük a
pályázati kiírásokat. Felkeltette az érdeklődésünket egy pályázati kiírás, információt
kértünk egy pályázatíró cégtől, hogy ebből megvalósítható lenne–e az épület
felújítása; várjuk válaszukat. Sajnos nem kimondottan ravatalozó felújítására írták ki.
Pintér József: A ravatalozóban a lámpák már nagyon rossz állapotban vannak, ezért
javaslom, hogy az önkormányzat vásároljon 8 db új lámpát, kb 1.5 méter magasat. Javaslom
továbbá az önkormányzat temető használatáról szóló rendeletének módosítását. Kerüljön be
rendeletbe egy olyan szakasz, hogy helyreállítási, kártérítési felelőssége van annak a
vállalkozónak (elsősorban síremlék készítő), aki az temető járdáját, egyéb berendezéseit a
síremlék állításkor megrongálja.
Tóthné Szigeti Éva: Egyetértek a lámpák
árajánlatokat és képeket hozok a lámpákról,
legmegfelelőbbnek gondoltat.
Olaszyné Fülöp Anita: A rendelet módosítási
figyelemmel a jogszabályi előírásokra és a
tervezetet.

cseréjével. 2014. év eleji testületi ülésén
hogy a testület ki tudja választani az általa
javaslat alapján 2014. év elejére elkészítem –
törvények adta lehetőségekre -, a rendelet-

b.) Nagylózs Község Önkormányzat 2014. éves Belső Ellenőrzési Tervének elfogadása.
Olaszyné Fülöp Anita: Amint a képviselő-testület előtt ismert önkormányzatunk döntött
arról, hogy nem kíván 2014. évtől tagja lenni a Sopron-Fertőd Többcélú Kistérségi
Társulásnak. Korábban a belső ellenőrzésre irányuló – kötelező – önkormányzati feladatokat
önkormányzatunk vonatkozásában e társulás látta el.
A belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok továbbra is megmaradnak.
Fücsökné Torma Lívia jegyző Asszony elkészítette a 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési
tervet, valamint árajánlatot kért a feladatok elvégzésére.
Az írásos dokumentáció ismertetésre került.
Tóthné Szigeti Éva: Javaslom a Belső ellenőrzési terv elfogadását, valamint az ezzel járó
költségek biztosítását az önkormányzat 2014. évi költségvetéséből.

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
103/2013. (XII.04.) Kt. határozat
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Nagylózs Község Önkormányzatának 2014.
évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Tervét megismerte
elfogadja.
Felelős:Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Határidő:azonnal

Miután több napirendi pont nem volt, Tóthné Szigeti Éva polgármester az ülést 16 óra 55
perckor bezárta.
K.m.f.
Tóthné Szigeti Éva
alpolgármester

Fücsökné Torma Lívia
jegyző

Helyettesíti:
Olaszyné Fülöp Anita
aljegyző

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete

