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Nagylózs Község Önkormányzata  Képviselő-testületének 
2012. április 18-án 18 órai  kezdettel tartandó  testületi ülésre 

 
Napirendi pontok: 
Nyílt ülés 
 

1. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról 
      Előadó: Tóthné Szigeti Éva polgármester 
      Meghívottként jelent van: Csigóné Mikó Anita – pénzügyi előadó 

 
2. Belső ellenőrzési beszámoló elfogadása 

             Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 
 

3. 2011. évi gyermekvédelmi beszámoló 
            Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 

4. Családsegítő Szolgálat 2011. évre vonatkozó szakmai beszámolója 
             Előadó: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 
 

5. Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés 
rendjéről               
10/2000. (XI. 13.) ÖK rendeletének módosítása 

      Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 
6. Nagylózs Község Önkormányzatának közép – és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 

elfogadása. 
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 

 
7. A Magyar Államkincstártól érkezett hiánypótlás alapján, a Polgármesteri Hivatal alapító 

okirata módosításának felülvizsgálata 
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 

 
8. Döntést végrehajtás igénylő ügyek, tájékoztatók. 

 
- Reklám tábla kihelyezése iránti kérelem az önkormányzat tulajdonában lévő 

ingatlanon 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 

- 2012. évi hulladékszállítási díjjal kapcsolatos döntés a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény módosításának ismeretében 
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 

 
 
Nagylózs, 2012. április 13.  
 

 
Tóthné Szigeti Éva  

polgármester 
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Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. tv. 91. §-a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási 
rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-
testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.  
 
A fentiek alapján az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról készített éves beszámolót az alábbiak 
szerint terjesztem a Képviselő-testület elé: 
 
A Képviselő-testület a 2/2011. (II. 15.) számú rendeletében határozta meg az önkormányzat 2011. évi 
költségvetési tervét. 
 
1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 
 
Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei egyaránt megfelelnek a 
követelményeknek. 
A polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők számában nem történt változás. 
 
Általános iskolánk 2007. szeptember 1-től a lövői Általános Iskola és Óvoda tagintézményeként 
működik. A felső tagozat tekintetében a kötelező felvételt biztosító intézmény a lövői Általános Iskola 
és Óvoda. 
Iskolaépületünk felújított, az oktatás tárgyi feltételei maximálisan biztosítottak, az üzemeltetés 
költségei magasak. Az intézményben 2011. év végéig 3 fő főállású és 1 fő részmunkaidős pedagógus 
végezte a gyermekek oktatását, ők a Lövőn működő intézmény alkalmazottai. A pedagógusokat 
megillető bérek és közterhei is ott jelentkeznek kiadásként. Önkormányzatunk vállalta az iskola 
épületének fenntartását, valamint a normatíva által nem fedezett költségek megtérítését. A 2011. évben 
3.926 e Ft-ot tett ki a 6 órás fizikai foglalkozású bére, járulékai, az épület fenntartása és a dologi 
kiadások, valamint további 2.300 e Ft-ot adtunk át Lövő község önkormányzatának a normatíva által 
nem fedezett kiadásokra. 2011. évben az iskolát működtető társulás sikeresen pályázott informatikai 
eszközökre, aminek eredményeképpen 3 db számítógép konfiguráció és 2 db interaktív tábla került 
iskolánkba 2.450 e Ft összértékben. A pályázathoz önrészre nem volt szükség. 
A 2 csoportos óvoda működtetése intézményfenntartó társulás keretében Pinnye községgel közösen 
biztosított, ahol Önkormányzatunk a fenntartó. 4 főállású pedagógus és 2 főállású dajka látja el a 
gyermekek nevelését.  
Közös megállapodás alapján a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása biztosítja közoktatási 
intézményeinknél a szükséges logopédiai ellátást. 
 
Az egészségügyi alapellátást osztott védőnői körzet, valamint vállalkozó háziorvos látja el. A védőnői 
szolgálat tárgyi feltételei biztosítottak. A szolgálat működési engedéllyel rendelkezik.  
A vállalkozó orvos részére az önkormányzat térítés nélkül biztosítja a helyiség és az eszközök 
használatát, valamint évi 250 e Ft-ig- átvállalja az épületrész közműdíjait. 
A fogászati ellátást vállalkozó fogorvos látja el Nagycenken. 
 
Pereszteg község gesztorságával működik az orvosi ügyeleti ellátás, melynek költségeihez 283 eFt 
önkormányzati hozzájárulásra volt szükség.  
 
2011. évben Fertőd város gesztorságával működő társulás látta el a gyermekjóléti és a családsegítési 
feladatokat. Ezen feladat ellátásához 162 e Ft önkormányzati támogatásra volt szükség.  
 



A belső ellenőrzési feladatokat 2005. november 1-től a Sopron –Fertőd többcélú kistérségi társulás 
látja el. 
 
Az építésügyi feladatokat Sopron Város Polgármesteri Hivatalának Építéshatósági Osztálya látja el.  
 
 
2. A bevételi források és azok teljesítése 
 
Az intézményi működési bevételek összege 18.512 e Ft, az összes bevétel 17 %-át teszik ki. 
 

Az átengedett központi adók és a költségvetési támogatás összege 100 %-ban realizálódott. Ezek 
alkotják a bevételek 22 %-át. 
A helyi adókból származó bevétel összege 28.800 e Ft volt, az előző évi 24.757 e Ft-tal szemben, mely 
összes bevételünk 13 %-át teszi ki. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételünk 
9.041 e Ft, amelyet a Soproni Vízmű ZRt. fizetett a viziközművagyon üzemeltetéséért. 
A telkek értékesítéséből 1.525 eFt bevételünk származott. 
 
A társadalombiztosítás 3.408 e Ft-tal támogatta a védőnői szolgálat és az iskolaegészségügyi ellátás 
működését. 
A működési célú pénzeszközátvételek között mutatjuk ki a társulásban működő óvoda és védőnői 
szolgálat előző évi költségeihez történő hozzájárulásokat, melyet 701 e Ft-ban teljesítettek a 
társulásokban résztvevő önkormányzatok. 
Az iskola tagintézménnyé válásának köszönhetően jogosultságot szereztünk az óvoda vonatkozásában 
is a kistérségi társulás által biztosított normatív támogatásra. Ennek összege 2011. évben 680 e Ft volt 
Az iskola tekintetében önkormányzatunkat megillető támogatást Lövő község önkormányzata kapja, 
de a költségek számításakor figyelembe vételre kerül. 
2009. március 1-től csatlakoztunk a mozgókönyvtári ellátáshoz, melynek köszönhetően 2011. évben 
280 eFt támogatásban részesültünk a többcélú kistérségi társulástól. 
 
 
3. A kiadások alakulása 
 
Az elmúlt évhez képest nem történt jelentős elmozdulás a kiadások összetételét tekintve. Míg 2010. 
évben 46, illetve 54 %-os volt a működési és felhalmozási kiadások aránya az összes kiadáson belül, 
addig 2011. évben ez az arány 48, illetve 52 %-ra változott.  
 
A működési kiadások jogcímenkénti alakulása az előző évhez képest: (e Ft) 
 
 
Jogcímek: 2010. év 2011. év Változás %-a 
Személyi juttatások 33.989 32.352 - 5  % 
Munkaadókat terhelő jár. 8.247 8.214 - 1  % 
Dologi kiadások 28.728 25.015 -13  % 
Működési célú pénzeszköz 
átadások 

5.905 3.937 - 33 %  

Társ.szocpol. juttatások 4.280 5.019 17 % 
Összesen: 81.149 74.537 - 8  % 
 
Az elmúlt évhez képest jelentősebb változás csak a pénzeszköz átadások, valamint a szociálpolitikai 
juttatások tekintetében volt tapasztalható. A pénzeszközátadás csökkenésének oka, hogy Lövő község 
Önkormányzatának az iskola tekintetében fizetendő hozzájárulás egy része a 2012.év elején történt 
kifizetésre, a szociálpolitikai juttatások emelkedését pedig a lakosság nagyobb arányú rászorultsági 
alapon történő támogatása okozta. 
 



A munkavállalók a költségvetési rendeletben meghatározott cafetéria keret terhére választhattak 
étkezési- üdülési-, internet-, tanévkezdési- támogatás, valamint önkéntes nyugdíjpénztári, vagy 
egészségpénztári hozzájárulás között. A bejáró munkavállalók közlekedési költségtérítésben 
részesülnek.  
 
2011. évben átlagosan 6 fő részére folyósítottunk havonta időskorúak járadékát, ők valamennyien 
szociális otthoni ellátottak, így a részükre kifizetett támogatást 100%-ban központi támogatás 
biztosította. 3 fő részesült ápolási díjban, melynek fedezetét a központi költségvetés 75 %-ban 
biztosította, csak a fennmaradó 25 %-ot kellett saját forrásból fedezni. 2011-ben 5 család részére 
nyújtottunk lakásfenntartási támogatást. 
 
A községben az általános iskolás és középiskolás tanulók – a helyi rendeletben megállapított 
jogosultsági feltételek alapján - tankönyvtámogatásban részesültek.  
A felsőoktatásban résztvevő tanulók számára pedig Bursa ösztöndíjat folyósítottunk. 
 
Községünkben több egyesület is működik. Az önkormányzat - a lehetőségekhez mérten - mindegyiket 
támogatja. 
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 250 e Ft, a Sportklub részére 200 e Ft, a Vegyeskar, a Polgárőr 
Egyesület, a „Szenkira” Egyesület és az ÜGYESEN Egyesület részére 50-50 e Ft, a Vöröskereszt 
részére 20 e Ft, a Jazz balett tánccsoport részére 25 e Ft támogatást nyújtottunk. 
 
Az ágazatok közül magasan kiemelkedik az oktatásra fordított pénzeszközök aránya. Az egészségügyi 
ágazat működési költségeihez az OEP hozzájárulást biztosít, mely 93 %-ban fedezi a költségeket. A 
közművelődésre, valamint a sportra fordított pénzeszközök aránya a legalacsonyabb. 
 
2011. évben cél- címzett-  és egyéb támogatásban nem részesültünk. 
 
 
A felhalmozási kiadások jogcímenkénti alakulása az előző évhez képest. (eFt) 
 
Jogcímek 2010. év 2011. év Változás %-a 
Beruházási kiadások 23.133 19.195 -13 % 
Felújítási kiadások 42.509 8.866 - 79 % 
Felhalm.célú pe. átadás 20.169 2.496 - 88 % 
Hitel visszafizetés 1.000 1.200 20 % 
Kamatkiadások 235 140 - 40 % 
Összesen: 87.046 31.897 - 63 % 
 
Felhalmozási kiadásaink is jelentősen csökkentek az előző évhez képest, aminek legfőbb oka az, hogy 
a szennyvíztisztító építésére átadott saját erőhöz szükséges pénzeszköz a felhalmozási célú 
pénzeszközök között szerepelt.  
Felhalmozási célú pénzeszközeinket tartalékoltuk a 2012. évben tervezett beruházások és felújítások 
kivitelezésére. 
 
 
4. A pénzmaradványok változásának tartalma és okai 
 
A 2011. évi helyesbített pénzmaradványunk 112.431 e Ft, a tavalyi 100.664 e Ft-tal szemben. 
Jelentős pénzmaradványunk oka a szennyvíztisztító pályázat önrésze 101.818 e Ft, melyet egy 
elkülönített számlán tartunk nyilván. 
Saját pénzmaradványunkból kell teljesítenünk a 2011. évben vállalt kötelezettségeinket, valamint a 
normatívák elszámolásából eredő 120 e Ft visszafizetési kötelezettségünket is. 
Rövid lejáratú kötelezettségeink összege 1.397 e Ft. Ez tartalmazza a hosszú lejáratú hitelünk 2012. 
évi törlesztő részletét, valamint az adókból származó túlfizetéseket.  
Önkormányzatunk vállalkozási tevékenységet nem folytat. 



 
5. Értékpapír és hitelműveletek alakulása 
 
Az előző évben értékpapírral nem rendelkeztünk. 
Likviditási hitel felvételére nem került sor, pénzügyi kötelezettségeinket időben teljesíteni tudtuk. Az 
éven belül pénzzé tehető eszközök és az éven belül esedékes fizetési kötelezettségek egyensúlyban 
vannak. 
A 2003-as évben felvett felhalmozási célú hitelből 1.200 e Ft összegű tőkét törlesztettünk, így a 
mérlegben összesen még 1.742 e Ft hitelállomány szerepel.  
 
 
6. A vagyon alakulása 
 
A mérleg főösszege a tavalyi 572.124 e Ft-tal szemben 590.278 e Ft-ra nőtt. 
Ezen belül a befektetett eszközök állománya 3.009 e Ft-tal, míg a forgóeszközök állománya 15.145 e 
Ft-tal emelkedett. 
A befektetett eszközök állománynövekedésének oka, hogy a tárgyév során elvégzett beruházások és 
felújítások, valamint a tárgyi eszköz beszerzések értéke meghaladták az elszámolt értékcsökkenés 
összegét. A forgóeszközök állományának emelkedése a pénzkészlet növekedésével magyarázható. 
 
Az összes eszközön belül a befektetett eszközök 74 %-os, míg a forgóeszközök csupán 26 %-os 
részarányt képviselnek. A tárgyi eszközök között mutatjuk ki azokat a vagyontárgyakat, melyek 
tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják az önkormányzat működését. A forgóeszközök között 
szerepelnek a készletek, követelések, pénzeszközök, melyek nem tartósan szolgálják a tevékenységet.  
A forrásokon belül a saját tőke aránya 73 %, a tartalék aránya 19 %, míg a kötelezettségeké 8 %. Ezek 
aránya az előző évihez képest alig változott.  
 
A soproni Vízmű részvénytársasággá alakulásakor a társulat vagyonát részvények formájában az 
önkormányzatok között szétosztotta. Ebből eredően a részesedések között 1.941 e Ft vagyont tartunk 
nyilván. 
 
 
 
Nagylózs, 2012. április 5. 
 
 
 
 
             Tóthné Szigeti Éva 
                 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2012 (…) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról  

 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében valamint az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV.  
tv. 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 

(1) Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-12. számú mellékleteknek megfelelően 

a) 218.865  ezer forint bevétellel 
b) 106. 434 ezer forint kiadással 

jóváhagyja. 
(2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a részben önállóan gazdálkodó intézménye kiadási 

előirányzatainak teljesítését a 2. sz. mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.  
(3) A pénzeszköz-átadást a 3. sz. melléklet részletezi. 
(4) A fejlesztések teljesítést a 4. sz. melléklet mutatja be.  

 
2. § 

 
(1) A működési bevételek teljesítését 105.870 ezer Ft, a működési kiadások teljesítését 74.537 ezer 

Ft főösszegben, az 5. melléklet szerint elfogadja. 
(2) A felhalmozási bevételek teljesítését 112.995 ezer Ft, a felhalmozási kiadások teljesítését  

31.897 ezer Ft főösszegben a 5. mellékletben részletezettek szerint elfogadja. 
 
 

3. § 
 

(1) Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet 
mérlegadatai alapján 590.278 e Ft-ban állapítja meg. 

(2) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 9. sz. 
melléklet állapítja meg.  

(3) Az adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 11. sz. 
melléklet mutatja be.  

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 

4. § 
 

(1) Az önkormányzat 2011. évi módosított pénzmaradványát 112.311 ezer Ft összegben a 10. sz. 
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.  

(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési 
kötelezettségek teljesítését biztosítsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. § 

 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát 
veszti.  

(2) Hatályát veszti Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
a) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 15.) rendelet, 
b) az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 1/2012. (II. 16.) rendelet,  
c) az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló 4/2011. (IV. 28.) rendelet. 

 
 
 
 
 
 Tóthné Szigeti Éva Olaszyné Fülöp Anita 
 polgármester jegyző 
 
 
A rendeletet kihirdettem:  2012 április ….. 
 
 
 
 
 
  
                 Olaszyné Fülöp Anita  
                jegyző 
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Tárgy:  Éves ellenőrzési jelentés megismerése és elfogadása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló kormányrendelet 
előírásai szerint az „Éves ellenőrzési jelentést” a polgármester köteles a képviselő-testület elé 
terjeszteni a zárszámadási rendezet tervezettel egyidejűleg.  
 
A Sopron-Fertőd-Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési csoportja elkészítette jelentését, s 
kérte annak megtárgyalását a képviselő-testület részéről. 
 
A jelentés tartalmazza, hogy 2011. évben 49 vizsgálatot folytattak le, rendszerellenőrzést és 
rendszerellenőrzés utóvizsgálatát (Nagylózs Község Önkormányzatánál is)  
 
Az értékelés az alábbiak szerint alakult: 
 

- megfelelő: 23 (Nagylózs) 
- korlátozottan megfelelő: 25 
- gyenge: nem volt 
- kritikus: nem volt 
- elégtelen: nem volt 

 
 
Nagylózs Község Önkormányzatánál a belső ellenőrzés által feltárt ( 3 db) hiányosság közül kettő az 
előírt határidőig végrehajtásra került. A közérdekű adatok közzététele jogszabályváltozás miatt nem 
került maradéktalanul végrehajtásra. (ezen kötelezettségnek az önkormányzatok 66 %-a egyáltalán 
nem tett eleget) 
 
A 13. oldalas jelentés teljes anyaga – mely a vizsgált önkormányzatokra és a belső ellenőrzési csoport 
tevékenységére vonatkozó általános megállapításokat tartalmaz - a testületi ülésen megtekinthető, 
illetve kérésre teljes terjedelemben megküldjük a T. képviselők részére. 
 
 
Nagylózs, 2012. április 10. 
 
 
              Tóthné Szigeti Éva 
         polgármester 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
33..    NNaappiirreennddii  ppoonntt  

EEllőőtteerrjjeesszzttééss 
  

Tárgy:  2011. évi gyermekvédelmi beszámoló 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 96. § (6). bekezdés előírja, hogy a helyi önkormányzatok a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról évente átfogó értékelést készítsenek. Az értékelésről tájékoztatni kell a megyei 
gyámhivatalt.  
A gyermekjóléti beszámolót a Fertőd Mikro Térségi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője, 
Egyed Mária készítette el, míg a gyermekvédelmi feladatokról készült  beszámolót hivatalunk állította 
össze.  
 
A gyermekjóléti beszámolóban foglaltak szerint, a településen alapellátásban nem kellett gondozni 
családot. Védelembe vételi eljárásra egy család esetében (3 kiskorú) került sor. 
A gyermekvédelem helyzetéről az értékelést, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendeletben meghatározott szerkezetben kell 
elkészíteni: 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása. 
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása. 
4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések. 
5. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések 

tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők 
működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

6. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és 
intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi 
prevenciós elképzelések). 

7. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen 
program). 

8. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen 
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, 
szabadidős programok, drogprevenció stb.). 
 
Kérem az értékelést az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint, egyszerű szótöbbséggel történő 
szavazásával fogadják el. 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 

 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásról készített beszámolót elfogadja.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a beszámoló megküldésével a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatalát tájékoztassa. 
 
Határidő: 2012. május 31.  
Felelős: Tóthné Szigeti Éva -  polgármester 
 



 
Beszámoló Nagylózs Község Önkormányzata 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről 
 

A Gyvt. 1997. évi hatályba lépésével a jogalkotó célja az volt, hogy a gyermekek védelme a 
gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, 
megszüntetése, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekek 
helyettesítő védelmét biztosítsa.  
 
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági 
intézkedések biztosítják. 
 
A fenti alapelvek figyelembe vételével határozza meg a jogszabály a települési önkormányzatok 
feladatait. Minden önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítse és 
működtetése, a területén lakó gyerekek ellátásának megszervezése.  
Nagylózs Önkormányzata a törvényben foglalt kötelezettségeinek eleget téve biztosítja az ellátó 
rendszer működtetését.  

A település demográfiai mutatói 

A település lakosságszáma az elmúlt évek során – a lakóparkba beköltöző családoknak köszönhetően -  
jelentősen emelkedett. A lakótelkek sikeres értékesítését követően a képviselő-testület újabb kedvező 
árú építési telkeket alakított ki, melyek értékesítése megkezdődött. Ennek hatására várhatóan tovább 
növekszik a település lakoslétszáma.  
 
A település demográfiai adatait a következő táblázat szemlélteti:  
 

Korosztály 0-2 3-5 6-14 15-18 19-60 61- Összesen 
Fő 36 30 76 33 529 308 1012 

 
Jelen beszámoló szempontjából a táblázatban bekeretezettként jelölt, 3-18 éves korosztály (139 fő) a 
releváns. 

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása 

 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
E támogatási forma alapvető célja, azoknak a családoknak a segítése, akik létfenntartási gondokkal 
küzdenek, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülnek. Tárgyévben rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás kifizetésére nem került sor.  A nehéz helyzetbe került családoknak  
átmeneti segély megállapításával  segít az önkormányzat, amit elsősorban a gyermekek ellátására kell 
fordítani. Amennyiben nem látszik biztosítottnak, hogy a kapott támogatást a kérelem tárgyára fordítja 
a család, a támogatás természetben történik. 
A gyermekes családok átmeneti segélyezésének változást a következő táblázat szemlélteti: 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 
átlagos összeg (Ft) 30.000 16.666 10.000 13.000 20.331 
Mindösszesen (Ft)     30.000 50.000 30.000 39.000 223.640 
Érintett család 1 3 3 3 11 

 
A táblázatból megállapítható, hogy a családok egyre növekvő számban kényszerülnek az 
önkormányzat segítségére. A segélyek kifizetési szinte minden esetbe természetben történt. (étkezési 
díjhátralék, közüzemi díjhátralék befizetése, tartós élelmiszer vásárlása) 
Az érintett családok száma 7, összesen 11 alkalommal került sor átmeneti segély megállapítására. Volt 
olyan család, mely esetében több alkalommal is. 



 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság intézménye azt a célt szolgálja, hogy a 
korábban a rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó egyéb ellátások (pl.: egyszeri 
támogatás, normatív étkeztetés kedvezménye, tankönyvtámogatás stb.) továbbra is megillessék az arra 
rászorulókat. Településünkön 2011. évben 6 családban 16 gyermekre vonatkozóan került 
megállapításra.  
 
Pénzbeli támogatás 
 
Pénzbeli támogatás kifizetésére 16 fő esetében összesen 185.600 Ft került kifizetésre. Egyszeri 
támogatásra azok a családok jogosultak, akik részére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 
állapítottunk meg. Az egyszeri támogatást évente két alaklommal, július és november hónapban kell 
kifizetni, mely összeg 100%-os állami támogatású. 
 
Újszülöttek támogatása 
A helyi rendeletben foglaltak szerint az önkormányzat támogatja az újszülöttek családját, 
gyermekenként 10.000 Ft összegben.  
 

Év igényelt támogatás (fő) kifizetett összeg (Ft) 
2007 11 110.000 
2008. 5 50.000 
2009. 11 110.000 
2010. 11 110.000 
2011. 4 40.000 

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 

 
Gyermekjóléti szolgáltatás 
A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető célja, hogy mentális segítséget nyújtson az arra rászoruló 
családoknak. A szolgáltatást 2011. évben a Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás látja 
el. A szolgálat összesen 3 nagylózsi gyermeket gondoz alapellátásban, mindhárom esetben anyagi 
helyzettel összefüggésben. 
  
Gyermekek napközbeni ellátása 
A Gyvt-ben szabályozott ellátási formák közül az önkormányzat a gyermekek napközben ellátását az 
óvodai nevelés és iskolai oktatás keretében biztosítja.  
Az óvodában a 3-6 éves gyerekek nevelését biztosítjuk, iskolában pedig egy napközis csoport 
szervezésével gondoskodunk a feladat ellátásáról.  
A napközbeni ellátás keretében étkezést biztosítunk a gyerekeknek. A Gyvt alanyi jogon a három vagy 
több gyermekes családokban élők esetén a térítési díj megfizetéséhez 50%-os kedvezményt biztosít. 
Azok az óvodás gyerekek illetve 1-8 osztályba járó gyerekek, akikre tekintettel rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapítunk meg, ingyenesen étkeznek.  
Az iskolában 50%-os kedvezményben 8 gyermek, az óvodában 5 gyermek részesül. Ingyenesen az 
óvodában 3 gyermek,  az iskolában  5 gyermek étkezik.  
 
Egyéb támogatások 
A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. tv. 8. § (4) bekezdése alapján a 
tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden 
olyan tanuló részére, aki  
     a) tartósan beteg,  
     b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos 



 
     c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott 
(pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),  
     d) három- vagy többgyermekes családban él,  
     e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,  
     f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül  
a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre.  
 
Az önkormányzat 2011. évben 512.665 Ft-ot fordított tankönyvtámogatásra. Ebből 176.550 Ft az 
ingyenes tankönyv. Az általános iskolás gyermekek 224.115 Ft, a középiskolások 112.000 Ft 
támogatást kaptak együttesen. 

Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 

 
Az 1997. évben megtörtént jogszabály módosítás eredményeként helyben maradó jelentősebb 
gyámügyek a védelembe vétel és az ideiglenes hatályú elhelyezési ügyek.  
 
A védelembe vételi eljárás akkor szükséges, ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek 
veszélyeztetettségét az alapellátások (pl. gyermekjóléti szolgálat) önkéntes igénybevételével 
megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek 
fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható. 
Védelembe vételre 2011. évben nem került sor. 2010. évben elrendelt védelembe vétel - melyre egy 
család esetében került sor, az eljárás 3 kiskorú gyermeket érintett – megszüntetése történt.  
 
A gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezésére akkor kerülhet sor, ha a gyermek felügyelet nélkül 
marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan 
veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges. Az ideiglenes hatályú elhelyezést megalapozó 
súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét 
közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és 
helyrehozhatatlan károsodást okozhat.  
A gyermekvédelmi eljárásokban mindig azt kell elsősorban figyelembe venni, hogy a gyermek érdeke 
a családban történő nevelkedés mindaddig, amíg fenti körülmények igazoltan be nem következnek. 
Ideiglenes hatályú elhelyezésre nem került sor.  

A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések 
tapasztalatainak, továbbá a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező 
hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása:  

Felügyeleti szerv 2011. év folyamán nem tartott ellenőrzést. 

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján 
Az önkormányzat a Gyvt-ben előírt ellátási kötelezettségének eleget tesz, újabb ellátási és intézményi 
formák – tekintettel arra, hogy a településen súlyosabb, illetve nagyobb számú problémák nem 
jelentkeznek – nem indokolt.  

A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú 
bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak 
bemutatása. 
 
Településünkön bűnmegelőzési program nem készül. A Sopron Városi Rendőrkapitányság a 
képviselő-testület felé minden évben beszámol a település közbiztonsági helyzetéről. A beszámolóból 
is kitűnik, hogy a gyermek- és fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények a településen nem 
jellemzőek.  



A civil szervezetek részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában  
Civil szervezetekkel az egyes feladatok ellátására az önkormányzat megállapodást nem kötött. Számos 
civil szervezet működik a településen, valamilyen szinten mindegyik segíti a fiatalokat. Külön 
kiemelendő a sportegyesület és az önkéntes tűzoltó egyesület munkája, de az Ügyesen Egyesület is 
rendszeresen szervez játszóházat a gyerekeknek és nyaranta kézműves tábort.  
 
 
Nagylózs, 2012. április 12. 
 
 
 
                   Tóthné Szigeti Éva 
                                                                                                          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Napirendi pont 
 

E L ŐT E R J E S Z T É S 
 

 
Tárgy: Családsegítő Szolgálat 2011. évre vonatkozó szakmai beszámolója 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának közigazgatási területén a családsegítői feladatokat Germann 
Bernadett családgondozó látja el. 
Heti rendszerességgel jár településünkre, szükség esetén telefonon tartjuk kapcsolatot. Személyes 
találkozásaink alkalmával beszámolnak a településen folytatott tevékenységükről. Jelezzük 
amennyiben olyan személyekről tudunk, akiknek a segítségükre van szükségük. 
 
Összességében elmondható, hogy az önkormányzat és a családsegítő kapcsolata jó, településünk 
vonatkozásában tevékenységük eléri a célját, segítséget nyújtanak a rászoruló személyek és családok 
részére. 
 
 
 
Nagylózs, 2012. április 12. 
 
 
 
 
            Olaszyné Fülöp Anita 
             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Napirendi pont 
E L ŐT E R J E S Z T É S 

 
Tárgy: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés 
rendjéről szóló 10/2000.(XI. 13.) rendeletének módosítása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tárgyban megjelölt rendeletet az alábbi okból javaslom módosítani: 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdése értelmében, a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (Szabs.tv.) 1.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület ezen önkormányzati rendeletben állapított meg olyan 
magatartási szabályokat, melyek megszegőit szabálysértési bírsággal rendelte szankcionálni. 
 
A szabálysértésekről szóló új 2012. évi II. törvény már nem ad az önkormányzatoknak lehetőséget 
szabálysértési tényállás megállapítására. A Szabs.tv-t 2012. április 15-ével történő hatályon kívül 
helyezésével egyidejűleg az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát rendelte el: 2012. május 31-ig 
hatályon kívül kell helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési 
rendelkezéseket. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mhö.tv.) 51.§ (4) 
bekezdése – 2012. április 15-étől – kimondja, hogy „A helyi önkormányzat képviselő-testülete 
önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat. A helyi 
önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben 
ötvenezer forintig terjedő pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabását rendelheti el.” 
 
Ez az új szabályozás megadja a lehetőségét annak, hogy a képviselő-testület a korábbi 
rendeletekben meghatározott magatartási szabályok megszegőit változatlanul szankcionálja. Ehhez ki 
kell alakítani az eljárási szabályokat. 
Javasolom, hogy a pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabásának jogkörével a Jegyzőt hatalmazzuk fel, 
aki a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
alapján járjon el. 
 
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 
10/2000.(XI. 13.) rendeletének 8. §. (2) rögzíti a szabálysértési rendelkezéseket. E rendelkezés helyébe 
kell az új szabályozásnak megfelelő rendelkezéseket beépíteni. 
Javaslom, hogy azoknak a magatartási szabályoknak a megsértését nyilvánítsuk tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartásnak, melyeket korábban szabálysértésnek minősített a Képviselő-testület. 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a mellékelt 
rendelettervezetet. 
 
Nagylózs, 2012. április 12. 
 
             Olaszyné Fülöp Anita 
              jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nagylózs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2012. (…….) önkormányzati rendelete 
a temetőkről és temetkezésekről szóló  

10/2000. (XI. 13.) rendelet módosításáról  
 
 
Nagylózs Község  Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) 
bekezdésében, a 143. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

1. § 
 
A rendelet 8.§. (2) helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Tiltott, kirívóan közösség ellenes magatartást tanúsít, aki a 3. § (2), (4)-(5) bekezdésében, a 7. § (2) 
bekezdésében, valamint a 8. §-ban foglaltakat megszegi és vele szemben 50 000 Ft-ig terjedő 
pénzbírság (igazgatási bírság) szabható ki, amely ismételhető. 
 

2.§. 
 
A rendelet 8.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
(3) A pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabására az önkormányzat Jegyzője jogosult. Az eljárást a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény rendelkezései figyelembevételével kell lefolytatni. 
(4) Az e rendeletbe foglalt előírások betartását a jegyző illetve az általa megbízott személy ellenőrzi.  
 

3.§. 
 
 
E rendelet a kihirdetés napját követően lép hatályba. 
 
 
Tóthné Szigeti Éva                                                                          Olaszyné Fülöp Anita 
   polgármester                                                                                            jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2012. ……….. 
 
 
 
            Olaszyné Fülöp Anita 
            jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Napirendi pont 
 
 

E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
 

Tárgy: Nagylózs Község Önkormányzatának közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 
elfogadása  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 9. § (1) bekezdése 
előírja az önkormányzatok számára a vagyongazdálkodásnak az Alaptörvényben, valamint a Törvény 
7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási terv elkészítését. 
 
7. §. (2) „ A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az 
állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok 
ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken 
alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának 
védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi 
önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.” 
 
A törvény nem rendelkezik a vagyongazdálkodási tervek elkészítésének határidejéről, a kötelező 
tartalmi elemeiről, valamint arról sem, hogy e tervek külön képviselő-testületi határozatot igényelnek-
e. E kérdésekre vonatkozóan egyéb jogszabály sem tartalmaz előírást.  
A vagyongazdálkodási tervek elkészítésének kötelezettsége elsősorban az olyan önkormányzatok 
esetében rendelkezik nagy jelentőséggel, amelyek feladataik ellátásához valamint működési kiadásaik 
finanszírozásához, vagyonuk részleges értékesítését is igénybe kell, hogy vegyék.  
Tekintettel arra, hogy Nagylózs Község Önkormányzatának gazdálkodása stabil és a jelenleg hatályos 
jogszabályi keretek, valamint a ma ismert gazdasági feltételek között nem látszik szükségesnek 
vagyontárgyaink elidegenítése, a vagyongazdálkodási tervben (tervekben) - jogszabály ellenkező 
rendelkezésének hiányában - nem mutatkozik szükségesnek a vagyongazdálkodás olyan részletes 
szabályainak lefektetése, amelyek kedvezőtlenebb körülmények között szükségesnek mutatkozhatnak. 
 
A közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv tartalmazza többek között a hasznosítás formáit, a 
vagyon értékesítését, bérlet útján történt hasznosítást. 
 
Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
 
 
 
 

Határozati javaslat 
 

………./2012. (……..) számú határozat  
az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 

 tervének elfogadására 
 
 
1. Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Nagylózs Község 

Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint:  
 



Középtávú vagyongazdálkodási terv: 
 
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, rendeltetésszerűen kell 

gazdálkodni. 
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a 

közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, 
egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének 
megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a 
feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 

c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselő-testület 
döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 

 
d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 

A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja 
a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. 
A hasznosítás formái: 

1. Vagyon értékesítése  
2. használatba adása, bérbeadása 

 
1. Vagyon értékesítése 
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, 
nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni. A vagyon értékesítéséből származó 
bevétel elsősorban fejlesztési kiadásokra kell fordítani. 
 
2. Bérlet útján történt hasznosítás 
A lakás és nem lakás célú helyiségek hasznosítása elsősorban bérleti szerződés megkötésével 
valósul meg.  A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél 
rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ennek elkerülése érdekében folyamatos 
pályáztatás szükséges. 

 
e) Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására, melynek fontosságát 

hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható változások. 
f) Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos hirdetés szükséges. 
 
Hosszútávú vagyongazdálkodási terv: 
 
a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú 

működési stabilitás biztosítása érdekében. 
 
 
 
c) Az önkormányzat  beruházásában Nagylózs Község területén megvalósuló (pályázat döntéstől 

függően) 
- árvíztározó építése 
- kultúrház felújítás 
- óvoda épületének felújítása 
- infrastruktúra fejlesztése:  
  - utak, járdák felújítása, karbantartása 
  - az újonnan kialakított lakóparkban portalanított utak és járdák kiépítése 
- ravatalozó felújítása 
- játszótér kialakítása, felújítása 

 



     érdekében a Képviselő-testület a település érdekeit maximálisan szem előtt tartva  hozza meg 
határozatait. 

 
e)  Minden önkormányzati intézmény működési költségét csökkenteni kell, az energia hatékonyság 

növelésére kell törekedni. 
f)   Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségeket ki kell használni. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási terv 

szükség szerinti felülvizsgálatáról. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 

 
 
Nagylózs, 2012. április 12. 
 
 
         Olaszyné Fülöp Anita 
          jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.  Napirendi pont 
 

E L ŐT E R J E S Z T É S 
 

 
Tárgy: A Magyar Államkincstártól érkezett hiánypótlás alapján a Polgármesteri Hivatal alapító 
           okirata módosításának  és az egységes szerkezetbe  foglalt alapító okirat felülvizsgálata 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az új államháztartási jogszabályok alapján hivatalunk elkészítette és a képviselő-testület elé 
terjesztette elfogadásra a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítását, valamint az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A testület 15/2012.(II.29.) Kt. határozatával az alapító okiratokat 
elfogadta. Ezt követően a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyeztetés céljából megküldtük a 
Magyar Államkincstár részére. 
 
Az Államkincstártól 2012. április 11. napján megérkezett a bejegyzési kérelmünkre vonatkozó  
hiánypótlási felhívás.  
Ezen irat alapján megállapítható, hogy a módosításokat az új jogszabályi előírásoknak megfelelően 
készítettük el, a hiánypótlás két szakfeladat pontatlan megnevezésére, a kérelem benyújtásához 
szükséges nyomtatvány előírástól eltérő kitöltésére, valamint a költségvetési szerv irányító szerve 
megnevezésének hiányára vonatkozik. 
 
A hiánypótlásba foglalt észrevételek alapján a módosításokat elvégeztük. 
 
 
 
 Határozati javaslat: 
 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 
módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot  - a Magyar Államkincstártól 
érkezett – 08/370509/9/2012 sz. -  hiánypótlásba foglalt hiányosságok javítását követően - megismerte 
és elfogadja. 
 
A képviselő-testület megbízza Olaszyné Fülöp Anita jegyzőt, hogy az Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstár részére továbbítsa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Olaszyné Fülöp Anita  - jegyző 
 
Nagylózs, 2012. április 12. 
 
 
 
 
         Olaszyné Fülöp Anita 
         jegyző 
 
 


