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Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2012. május 16.  (szerda) 18 órára hívom 
össze, melyre tisztelettel meghívom. 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Vörösmarty u. 31/A.)  
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés 
 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 

 
2. Beszámoló az adóbevételek I. félévi teljesüléséről. 

Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 

3. Tájékoztató az étkeztetés szolgáltatás ellenőrzéséről. Szakmai program módosításának 
megismerése és elfogadása. 
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 

  
4. Központi Hivatal létrehozásával kapcsolatos tájékoztatás 

Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 
 

5. Döntést végrehajtás igénylő ügyek, tájékoztatók. 
 
a.) Tájékoztató az árvíztározó pályázat támogatásáról. 

              b.) Óvodafejlesztés című pályázat benyújtása (óvodaudvar fejlesztése) 
              c.) Tájékoztató újabb pályázati lehetőségről. Játszótér felújítása, építése. 
             d.)  Információk a szennyvíztisztító projektről. 
             e.)  Tájékoztatás szociális nyári gyermekétkeztetésről. 
             f.)  A falunap (Pipacs fesztivál) szervezéséről, tervezett programokról 
 
 
 
 
Nagylózs, 2012. május 10. 
 
 
 

 
Tóthné Szigeti Éva  

polgármester 
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1. napirendi pont 
 

EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évben  34 db határozatot 
hozott. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be: 
 
 

Határozat 
 száma tárgya 

Intézkedés 

 1/2012.(I.18.) 
Beszámoló lejárt. Határidejű 
határozatokról 

             -  

 2/2012.(I.18.)  
Vételi ajánlat a nagylózsi 025/5 hrsz-ú 
ingatlanra 

Az ajánlattétel 
megtörtént, adás-
vétel nem jött létre 

 3/2012.(I.18.) 
Pereszteg Önk. megkeresése közp. Hiv. 
létrehozására 

folyamatban 

 4/2012.(I.18.) Haziorvos rendelő bútorzatcseréje 
A kérelmező a 
döntésről értesült 

 5/2012.(I.18.) 
HungaroConcept Kft.-vel kötött 
megállapodás módosítása 

megtörtént 

 6/2012.(I.18.)  átmeneti segély iránti kérelem elbírálása kifizetve 

 7/2012.(I.18.) 
Nagylózsi 1412/1 hrsz-ú ingatlan 
bérbeadása 

Bérleti szerződés 
aláírásra került 

 8/2012.(II.15.) Helyi egyesület beszámolója 

 2012. évre 
vonatkozó 
Megállapodások 
elkészültek 

 9/2012.(II.15.) Házszám megállapítás 
Ing.nyilvántartásba 
történő bejegyzést 
kezdeményeztük 

 10/2012.(II.15.) Vöröskereszt helyi szervezetének támog. 
Megállapodás 
alapján kifizetve 

 11/2012.(II.15.) Közcélú csatornák 2012. évi fennt. munk. 

Kapuvári 
Vizitársulatot a 
döntésről 
értesítettük 

 12/2012.(II.15.) 
Nagylózsi 360 hrsz-ú ing. egy részének 
megv. 

Földhivatali elj. 
alatt 

 13/2012.(II.15.) Támogatás iránti kérelem elbírálása 
Megállapodás 
alapján kifizetve 

 14/2012.(II.29.) 
Tárgyalások kezdeményezés 
közp.hiv.ügyében 

folyamatban 

 15/2012.(II.29.) Polg. Hiv. alapító okiratának módosítása MÁK részére 
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továbbítva 

 16/2012.(II.29.) 
Napköziotthonos Óvoda alapító okir. 
Mód. 

folyamatban 

 17/2012.(II.29.) 
SzMSZ 3. függeléke( önk.szakfeladat 
számok) 

Nyilvántartásba 
vétel céljából MÁK 
részére 
továbbítottuk 

 18/2012.(II.29.) 2012.évi Közb.szab. és terv elfogadása 
alkalmazása 
folyamatos 

 19/2012(II.29.) Szabó Jenő r.alezredes megbízása döntés továbbítva 

 20/2012.(II.29.) 
Kisalföldben teljes oldalas hirdetés 
megjelentetése 

Megrendelést 
elküldtük 

 21/2012.(II.29.) 
Egyházközösséggel kötött megállapodás 
jóváhagyása 

A Megállapodás 
aláírásra került 

 22/2012.(II.29.) 
Rekultív Kft.-vel kötött szerződés 
módosítása 

megtörtént 

 23/2012.(III.28.) Közp.hiv.létrehozásával kapcs.döntés folyamatban 

 24/2012.(III.28.) 
Sopronkövesdi Ált.isk. támogatási iránti 
kér. 

Átutalás 
megtörtént 

 25/2012.(III.28.) Várépítő pályázat 
Pályázatot 
benyújtottuk, 
elbírálás alatt 

 26/2012.(IV.10.) 
Település fejlesztés költségeiről szóló 
döntés 

kifizetés megtörtént 

 27/2012.(IV.18.) Belső ellenőrzési beszámoló elfogadása 
belső ellenőrzés 
vezetőjének 
továbbítva 

 28/2012.(IV.18.) 2011. évi gyerm.véd. Beszámoló 
Kormányhivatalba 
megküldtük 

 29/2012.8IV.18.)  Családsegítő Szolg. Beszámolója             -  
 30/2012.(IV.18.) Vagyongazdálkodási terv elfogadása             -  

 31/2012.(IV.18.) Alapító Okirat módosítás PH 
Törzskönyvi 
bejegyzés 
megtörtént 

 32/2012.(IV.18.) Ingatlan bérbeadás - reklámtábla 
Megállapodás 
aláírásra került 

 33/2012.(IV.18.) Várépítő pályázat Elbírálás alatt 
 34/2012.(IV.18.) Információs táblák    folyamatban 

 
 
 
Nagylózs, 2012. május 10. 
 
  

Tóthné Szigeti Éva                                        
polgármester 

 
 
 
 
 



  

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

2. napirendi pont 
 
 

EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS 
 
Tárgy: Beszámoló az adóbevételek I. félévi teljesüléséről. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az adóügyi feladatok ellátását az adózás rendjéről szóló többszörösen módosított 1990. évi 
XCI törvény, valamint a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. 
törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben és személyi jövedelemadó 
törvényben előírtak határozzák meg. 
Önkormányzatunk területén az alábbi adónemekkel foglalkozunk. 
Gépjárműadó, iparűzési adó, építményadó, termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó.  
A helyi adók és a gépjárműadó az önkormányzat költségvetése javára kerülnek befizetésre. 
Az adók és az adók módjára behajtható köztartozások ügyében I. fokon a jegyző jár el. 
 
Önkormányzatunk fontosabb adóügyi feladatai: 
 
- hatályos adórendeletek végrehajtása,  
- a helyi adókkal kapcsolatos bejelentések, kérelmek intézése, 
- a hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos megkeresések teljesítése, 
- a hatáskörébe tartozó adók kivetése, közlése, beszedése, behajtása, kezelése,  
- adóbevallások átvétele, felülvizsgálata, ellenőrzése 
- határozat hozatal 
- változások átvezetése 
- mulasztók felszólítása, szankcionálása 
- befizetések elszámolása, könyvelése 
- törzsadattár karbantartása 
- adók módjára behajtandó köztartozások behajtása, 
- a behajthatatlan adótartozások törlése, 
- adó- és értékbizonyítványok kiállítása, 
- adóigazolások kiállítása 
 
Az értesítések és a befizetéshez szükséges bizonylatok időben kézbesítésre kerültek. 
2012. évben az adók befizetési határideje I. félévben 2012. március 19. A gépjárműadó 
esetében a határidő 2012. március 30., a második félévi adók befizetési határideje 2012. 
szeptember 16. 
Az alábbi táblázatban adónemenkénti bontásban szeretném ismertetni a 2012. évi adók 
kivetését és teljesítését. 
 
Adónem 2012. évre tervezett 

adóbevétel 
2012.05.10-ig befolyt I. 

félévi adó 
Építményadó 1.600.000 Ft 734.000 Ft 
Iparűzési adó 27.000.000 Ft 12.067.500 Ft 
Pótlék 0 Ft 1.096 Ft 
Talajterhelési díj 100.000 Ft 92.520 Ft 
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Gépjárműadó 6.200.000 Ft 2.852.432 Ft 
Termőföld 
bérbeadásából 
származó jöv.adó 

 
0 FT 

 
0 Ft 

 

Építményadó: 

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1999. (XII.8.) rendeletének  1. §-
a szerint adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és 
nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt építmény).  

A rendelet 2. §-a szerint mentes az adó alól az 1990. évi C. törvény 13. §-ában foglaltakon túl, 
a lakás és s vele azonos helyrajzi számú ingatlanon lévő nem lakás céljára szolgáló építmény, 
ha a lakásban az adóalany a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett 
lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, 
épületrésze. 

A rendelet 3 §-a alapján az adó évi mértéke 400,-Ft/m2. 
 
2012.01.01 hatállyal a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13. §-a módosításra került, így 
ettől az időponttól a Gyógyszertár tulajdonosa is- a gyógyszertár helyiségek után - 
építményadó fizetésre kötelezett. 
 
Iparűzési adó: 
 
Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett 
vállalkozói tevékenység. 
Az adó alanya a vállalkozó. 
Az adó mértéke: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a. 
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 2.000,-Ft. 
 
 
Pótlék 
 
Késedelmes fizetés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke a 
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének a 365-öd része. 
 
Talajterhelési díj: 
 
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre 
álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatóság illetve vízjogi engedélyezés 
hatálya alá tartozó szennyvízelvezetést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz. 
 
Mértéke: Tárgyévben felhasznált vízmennyiség csökkentve az igazoltan elszállított szennyvíz 
mennyiségével * egységdíj 120 Ft (2012.01.31. napjáig) * Területérzékenységi szorzó 1.5 
*100%-kal (2012. évben a talajterhelési díj 100%-át kell megfizetni). 2012.02.01-től az 

egységdíj mértéke: 1.200 Ft 

 

 

 

Gépjárműadó: 
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A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény /Gjt./ rendelkezése szerint a belföldi 
forgalmi engedéllyel, rendszámmal ellátott gépjárművek után gépjárműadót kell fizetni. 
Az adó alanya az aki hatósági járműnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, 
ennek hiányában tulajdonosként szerepel. 
Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az aki/amely a 
forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként 
szerepel. 
Az adó alanya az ,,E'' és ,,P'' betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén az, 
akinek/amelynek a nevére a rendszámtáblát az eljáró hatóság kiadta. 
Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik. 
Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a hatóság a 
gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta. 
Az adóalany körülményeiben, illetve a gépjárműben beállott olyan változást, amely az 
adókötelezettségre is kihatással van, e változásra okot adó körülmény bekövetkezésének 
időpontját követő hónap első napjától kell figyelembe venni. 
Az adókötelezettség az ,,E'' és ,,P'' betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű 
esetén a rendszámtábla kiadásakor keletkezik. 
 
Mentes az adó alól  
a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak 
minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve 
a műszaki mentésben, 
 
az a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a 
cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott 
nagykorú személy személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő egy 
darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsi 
legfeljebb 13.000 Ft erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és 
adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség 
kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. 
 
Az adó alapja: 
 
Személyszállító gépjármű -ide nem értve az autóbuszt- hatósági nyilvántartásban feltüntetett 
teljesítménye, kilowattban kifejezve. 
Mértéke: 
-gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345Ft/kW 
-gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kw 
-gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kW 
-gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kW 
-gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kW. 
 
Az adó alapja: 
Autóbusz, nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját 
tömege (önsúlya). 
Tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a 
terhelhetőség (raksúly) 50 %-val. 
 
Mértéke: az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 
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a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyergesvontató, tehergépjármű, 
autóbusz esetén 1200 Ft 

b) az a) pont alá nem tartozó gépjárművek, pótkocsik esetén 1.380 Ft. 
 
Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 Ft, 
míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni. A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla 
kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. 
 
 
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó: 
 
Adóköteles a 3 ha-nál nagyobb területtel rendelkező magánszemély tulajdonában lévő 
földterület, ha a termőföldet 5. évnél rövidebb időre bérbe adja. 
A magánszemély a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál vallja be és 
fizeti meg a jövedelemadót, melynek összege a jövedelem 25 %-a. 
Ha a termőföld bérbeadásából származó jövedelem kifizetőtől származik, úgy az adót a 
kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg. 
 
Az adózó kötelezettsége, hogy minden olyan változást, mely az adózással kapcsolatos köteles 
bejelenteni az adóhatóságnak a változások átvezetése végett. 
Adóhatóságunk a bejelentés elmulasztása miatt mulasztási bírságot szabhat ki, ilyen bírság 
kiszabására nem került sor. 
 
Fentiek ismeretében megállapítható hogy Nagylózson az adófizetési morál nem változott, 
jónak mondható. 
 
Kérem a beszámoló megvitatását és elfogadását. 
 
 
Nagylózs, 2012. május 10. 
 
 
 
               Tóthné Szigeti Éva 
                   polgármester 
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3.  napirendi pont 
 
 

EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS 
 
Tárgy: Tájékoztató az étkeztetés szolgáltatás ellenőrzéséről. Szakmai program módosításának 

megismerése és elfogadása. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2011. november 30. 
napján ellenőrzést tartott hivatalunkban. Az ellenőrzés tárgya: a szociális étkeztetés volt. 
Ezt követően fenti ellenőrzés keretében az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
Győr, Nyugat-Dunántúli Regionális Szociális Módszertani Központ a helyszínen 
(hivatalunkban) átnézte az étkeztetés szolgáltatás iratait, szakértő véleményét az ellenőrzést 
lefolytató Szociális és Gyámhivatal részére megküldte. 
 
A vizsgálat időpontját megelőzően a vonatkozó iratokat felülvizsgálatra kerültek, melynek 
eredményeként a Szakmai Program módosítása vált szükségessé, melyet a T. Képviselő-
testület 2011. november 16-i ülésén megismert és elfogadott.  
 
2012. április 12. napján érkezett meg hivatalukba az ellenőrzésről készült Összefoglaló 
jegyzőkönyv, illetve a szakértői vélemény. 
 
Az alábbi hiányosságok kerültek feltárásra: 
 

- A működési engedély Tanúsítványa illetve az ellátottjogi képviselő elérhetősége nem 
került kifüggesztésre. (a hivatal hirdető tábláján az ellenőrzés napján közzétettük) 

 
- A Szakmai Programban feltárt hiányosság: nem tartalmazza az ellátás 

megszüntetésének módját és a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját. A 
program mellékletét képező megállapodás módosításra szorul, fel kell tüntetni a 
megszüntetés módját. 

 
- A nyilvántartások vezetésénél nem a hatályos jogszabály mellékletében foglalt 

igénybevételi naplót használjuk. (az általunk használt igénybevételi napló csak 
elnevezésében tér el a hatályostól, ezt a hiányosságot az ellenőrzést követő naptól 
kijavítottuk.) 

 
- A személyi és szakképesítési feltétel biztosítása nem a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően történik. (a polgármesternek munkáltatóként az 1/2000. (I.07.) SzCsM 
rendelet 6. §. (5) bekezdésében foglaltak alapján lehetősége van, hogy a feladatot 
ellátó személynek, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója határozott időre (5 évre) 
felmentést adjon. A hiányosság megszüntetése érdekében e lehetőséggel kívánunk 
élni.) 
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Fentiekben felsorolt hiányosságon túl önkormányzatunk a szociális étkeztetést a hatályos 
jogszabályokban előírtaknak megfelelően nyújtja. 
 

- Érvényes működési engedéllyel rendelkezik 
- Jelentési kötelezettségének a jogszabályban megfelelően eleget tesz. 
- Az Alapító Okiratában szakfeladatként szerepel a szolgáltatás nyújtása. 
- A térítési díj megállapítása és beszedése megfelelően történik. 
- A Kérelem nyomtatvány tartalmilag helyes. 
- A tárgyi feltételek teljes mértékben megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. 
- Az épület építészeti megoldása lehetővé teszi az akadálymentes közlekedést. 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B.§ (1) 
bekezdés c) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami 
fenntartójának jóvá kell hagynia az intézmény szakmai programját. 
 
A Szakmai Program az alábbi  ponttal egészül ki: 

II / A  Az ellátotti jogviszony megszűnése 

• az ellátásra való jogosultság megszűnésével, 

• az ellátásra jogosult kérelme alapján, 

• a jogosult halálával. 

 

az alábbi 5. bekezdéssel egészül ki: 

 

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módjai: 

 

- a hivatal hirdetőtábláin, az önkormányzat honlapján, a helyi KÁBEL Tv-ben. 

 

A Szakmai Program melléklete – Megállapodás – az alábbi 9/A ponttal egészül ki: 

 
A jogosult intézményi jogviszonya, a jogosult halálával, a jogosult kezdeményezésére, (vagy 
határozott időtartam lejártával) szűnik meg, valamint abban az esetben, ha a szociális 
rászorultság feltételei nem állnak fenn.  
 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az étkeztetés szakmai programjának 
jóváhagyására az alábbi határozat elfogadásával: 
 

 

……/2012. (05.16.) Kt. határozat 
 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a fenntartásában működő 
étkeztetés szociális alapszolgáltatás szakmai programját jóváhagyja. 
 
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 

 
 

EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS 
 
Tárgy: Óvodavezetői pályázat kiírása 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés e) pontja határozza meg 
a fenntartói feladatokat a közoktatási intézmény vezetőjének megbízásával kapcsolatosan.   
 
A magasabb vezetői megbízás feltételeinek meghatározását a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény és a közoktatási intézményekben a Kjt. végrehajtásáról rendelkező 138/1992 
(X. 8.) Kormányrendelet szabályozza. 
 
Az óvodavezetői megbízás magasabb vezetői megbízás, képviselő-testületi hatáskör, amelyet  
pályázat útján kell meghirdetni és betölteni. A pályázati feltételeket a pályázat kiírója 
határozza meg. 
 
Tekintettel a jogszabályi változásokra javaslom, hogy a pályázatok beérkezését követően, az 
elbíráláshoz, kérjük ki  a pedagógiai intézet szakvéleményét. 
 
A pályázati kiírásra vonatkozó javaslatomat a csatolt határozati javaslat tartalmazza. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati-javaslatban leírt feltételek 
vonatkozásában fejtse ki álláspontját, az előterjesztés alapján hozza meg döntését a Napsugár 
Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláspályázat kiírásáról. 
 
Nagylózs, 2012. május 15.    
 
       Tisztelettel: 
 
 
           Tóthné Szigeti Éva 
                polgármester 
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Határozati javaslat 
………./2012. (.) számú határozat 

 
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a nagylózsi 
Napköziotthonos óvodavezetői megbízás pályázati kiírására irányuló előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1.)  Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a nagylózsi 

Napköziotthonos  óvodavezetői feladatainak ellátására. 
 
2.) Munkavégzéssel kapcsolatos adatok: 
 
A munkavégzés helye: 9482 Nagylózs, Petőfi u. 2. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű  közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év 
Kezdő napja: 2012. augusztus 01. 
Megszűnésének időpontja: 2017. július 30. 

 
3.)  Pályázati feltételek: 

• óvodapedagógusi diploma, vagy konduktor-óvodapedagógusi végzettség és 
szakképzettség 

• legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
• Pedagógusi szakvizsga,  
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
•  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség  
 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 

• a vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat 
  Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek 
B kategóriás jogosítvány 
pályázatok keresésében, benyújtásában szerzett tapasztalat 

 
4.) Illetmény és egyéb juttatások: 

 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatási 
intézményekben a végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben 
meghatározottak az irányadók. 
 

5.) A pályázatnak tartalmaznia kell: 
• a pályázó szakmai életrajzát, 
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléseket. 
A pályázathoz csatolni kell: 

• iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát, 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
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• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy 
beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel. 

 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. …………… 
 
A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát 
követő ülésén bírálja el a pályázatokat 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. …………….. 
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad: Tóthné Szigeti Éva polgármester, a 06-     
telefonszámon 
A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni ” 
Óvodavezetői pályázat”, és a pályázati adatbázisban szereplő azonosítási számot:   … 
Postai cím: Nagylózs Község Önkormányzata 9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31/A 
 

2./ A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás 
megjelentetéséről az Oktatási Közlönyben, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, Nagylózs Község  honlapján.  

Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester –  
              Olaszyné Fülöp Anita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


