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Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2012. június 20. (szerda) 18 órára hívom össze, 
melyre tisztelettel meghívom. 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Vörösmarty u. 31/A.)  
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés 
 
 

1. A Kultúrház támogatásból illetve saját erőből történő felújítása 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
Meghívottként: Jagadics Géza Betonépfor Kft. ügyvezetője 

 
2. Virágfüzér Óvoda tetőcseréje 

Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
Meghívottként: Jagadics Géza Betonépfor Kft. ügyvezetője 

 
3. Pénzügyi beszámoló az önkormányzat 2012. évi kiadásai és kötelezettség 

vállalásai  ismeretében 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 

  
4. Nagylózsi lakóház megvásárlásra történő felajánlása az önkormányzat  

részére (nagylózsi 333 hrsz-ú) 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 

 
5. Döntést végrehajtás igénylő ügyek, tájékoztatók. 

 
a.) Tájékoztatás az Arany J. utca vízelvezetésének megoldási lehetőségéről 

              b.) Pipacs fesztivál programjának ismertetése, teendők megbeszélése 
              c.)  Tájékoztató a TeSzedd (szemétgyűjtés) akció eredményéről 
             Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 
 
Zárt ülés 
 
 

6. Átmeneti segély iránti kérelem elbírálása 
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 

7. A  nagylózsi 121/8 hrsz-ú ingatlanra  tett Nyilatkozattal 
kapcsolatos kérelem 
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 

8. A nagylózsi 121/21 hrsz-ú ingatlanra tett Nyilatkozattal kapcsolatos kérelem 
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző 

 
Nagylózs, 2012. június 15. 
 
 

 
Tóthné Szigeti Éva  

polgármester 
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1. Napirendi pont 
 
Tárgy: A Kultúrház támogatásból illetve saját erőből történő felújítása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

2011. októberi ülésén a testület úgy döntött, hogy benyújtja pályázatát a kultúrház felújítására. 
2012. június 13. napján érkezett meg hivatalunkba a támogató döntés, mely szerint 6 000 000 
Ft (nettó) összeget nyertünk (elnyerhető maximális összeg) a felújítási munkákra. 
 
A támogatási összeg nem fedezi a tervezett és szükséges munkák teljes összegét, ezért 
felkértük Jagadics Géza vállalkozót, hogy készítse el további munkákra vonatkozó 
költségvetést. (elsősorban a vizesblokk kialakításának költségei nem „fértek bele” a 
pályázatba) 
 
A költségvetés elkészítése folyamatban van, annak tartalmát az ülést megelőző napokban 
tudjuk megküldeni (vagy az ülésen kerül átadásra). 
 
 

2. Napirendi pont 
 
Tárgy: Virágfüzér Óvoda tetőcseréje 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2012. május 25. napján érkezett meg az értesítés önkormányzatunkhoz, hogy a Várépítő 
pályázaton az alábbi építőanyagokat nyertük az óvoda tetőcseréjéhez, illetve kazáncseréhez. 
(utalvány fejében tudjuk átvenni az építőanyagokat, az Áfa összegét nem kell megfizetni.) 
 
Tetőcserép: 720 000 Ft nettó összegben (1. 500 000 Ft-ra pályáztunk) 
Tetőfólia: 149.920 Ft (kért támogatás teljes összege) 
Kazán: 420 100 Ft (kért támogatás teljes összege) 
 
Tekintettel arra, hogy az elnyert támogatás a felújítás teljes költségének egy részét váltja ki, 
felkértük Jagadics Géza vállalkozót, hogy készítse el a további munkákra és 
anyagszükségletre vonatkozó költségvetést.  
 
Nagylózs, 2012. június 15. 
 
 
         Tóthné Szigeti Éva 
              polgármester 
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3. Napirendi pont 
 
Tárgy: Pénzügyi beszámoló az önkormányzat 2012. évi kiadásai és kötelezettség 

vállalásai  ismeretében 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat hivatala elkészíti a 2012. évi 
kiadásokra és vállalt kötelezettségekre vonatkozó pénzügyi beszámolót, melynek célja, hogy a 
testület felelős döntést tudjon hozni a további kiadásokra (pályázatok benyújtása, további 
beruházások) vonatkozóan. 

 
A beszámoló szerves részét képezik az 1. és 2. napirendi pont előterjesztéseiben ismertetett 
beruházási költségek, melyek adatai még nem állnak rendelkezésünkre, ezért az ülést 
megelőző napokban tudjuk megküldeni (vagy az ülésen kerül átadásra) a teljes pénzügyi 
beszámolót. 
 
Nagylózs, 2012. június 15. 
 
 
 
         Tóthné Szigeti Éva 
             polgármester 
 
 


