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Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2012. július 30. (hétfő) 17 
órára hívom össze, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Vörösmarty u. 31/A.)  
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés 
 

1. A „Nagylózs árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer 
fejlesztése”  projekt kivitelezési munkák projektmenedzseri feladatainak 
ellátására beérkező árajánlatok elbírálása. 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 

2. A „Nagylózs árvíztározó építése, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer 
fejlesztése” projekt kivitelezési munkák műszaki feladatainak ellátására beérkező 
árajánlatok elbírálása. 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 

3. Nevelési intézmény közös fenntartására irányuló Társulási Megállapodással 
kapcsolatos döntés 
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester 

 
4. Virágfüzér Óvoda magasabb vezető feladatainak (óvodavezető) 

ellátására beérkező pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 

 
5. Nagylózs Község Önkormányzata tulajdonában lévő telkek, 

ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntés 
Előterjesztő: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 

6. Döntést, végrehajtás igénylő ügyek, tájékoztatók. 
 

a.) Beszámoló a Pipacs Fesztiválról 
b.) Tájékoztatás Falumegújítás –és fejlesztés jogcímen a közeljövőben 

kiírásra kerülő pályázatról 
c.) Településközpont kandelábereinek közvilágításra történő 

rákötése 
 
 
 
 
 



d.) Meghibásodott sövényvágó javítási költségéről illetve 
új sövénynyíró áráról történő tájékoztatás 

e.) Kálvária tér öntözési lehetőségeinek megbeszélése 
f.) Játszótéri pihenőhely kialakítása (Sopronkövesd Önkormány- 

zatával közös pályázat) 
g.) Augusztus 20-i megemlékezés programjának megbeszélése 

          Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 
 
 
 
 
Zárt ülés 
 
 

7. Átmeneti segély iránti kérelem elbírálása 
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző 
 
 

 
Nagylózs, 2012. július 25. 
 

 
Tóthné Szigeti Éva  

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS 
 

3. Napirendi pont 
 
Tárgy: Nevelési intézmény közös fenntartására irányuló Társulási Megállapodással 

kapcsolatos döntés 
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Pinnye Község Önkormányzata megküldte képviselő-testületének azon tartalmú döntését, 
hogy a Nagylózsi Napköziotthonos Óvoda közös fenntartására között (1998. április 22.) 
társulási megállapodásban foglaltak szerint a költségtérítés összegét 2012/2013. tanévtől nem 
tudja vállalni. 
Pinnye Község Önkormányzata az érvényben lévő megállapodás alapján 2011. évben 1.000 
000 Ft összegű költségtérítés fizetett önkormányzatunknak.  ( 250 000 Ft * 4 gyermek). 
 
Képviselő-testületünk a társulási megállapodás 22. pontjában foglaltak szerint úgy döntött, 
hogy egyeztető tárgyalást kezdeményez Pinnye Község Önkormányzatával. Ezen tárgyalás 
eredményeként hozta meg a mellékelten megküldésre kerülő határozatát a pinnyei testület. 
 
 
 
Nagylózs, 2012. július 25. 
 
 
         Tóthné Szigeti Éva 
             polgármester 
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4. Napirendi pont 
 
Tárgy: Virágfüzér Óvoda magasabb vezető feladatainak (óvodavezető) 

ellátására beérkező pályázatok elbírálása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/ 2012. (V.16.) számú 
képviselő-testületi határozatban döntött a Virágfüzér Óvoda magasabb vezetői megbízásának 
pályázati feltételeiről. 
Jelen előterjesztés két részből tevődik össze, egyrészt el kell bírálni a beérkezett pályázatot, és 
meg kell határozni a további fenntartói feladatokat. 
A fenntartó /Képviselő-testület/ a magasabb vezetői megbízással kapcsolatos 
követelményeket, az abban megfogalmazott pályázati feltételeket az alábbi jogszabályok 
figyelembe vételével határozhatja meg: 
 

− a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,  
− a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény, 
−  a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/ 1994. (VI.8.) MKM rendelet, 
− a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. évi 

törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, 
−  a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. 
(XII.22.) Korm. rendelet. 

 
 
A nevelési-oktatási intézményben az intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján 
történik. Az óvodavezetői megbízás magasabb vezetői megbízás, amely képviselő-testületi 
hatáskörbe tartozik, és amelyet pályázat útján kell meghirdetni és betölteni. 
A pályázati feltételeket a pályázat kiírója a hivatkozott jogszabályok által meghatározott 
keretek kötelező figyelembe vételével határozhatja meg. 
A pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ internetes oldalán, az Oktatási és Kulturális Közlönyben és a község honlapján jelent 
meg. 
 
A meghatározott pályázati feltételek alapján a beadott pályázati anyag törvényességi, tartalmi, 
megfelelőségét megvizsgáltuk. 
 
A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 
résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet 20.§. 
5.) bekezdésében foglaltak szerint „ 2010. január 1-jétől kezdődően közoktatási intézmény 
vezetésére, 2015. január 1-jétől kezdően pedig vezető tanári (gyakorlatvezető, óvónői, tanítói) 
feladat ellátására új megbízást az kaphat, aki rendelkezik pedagógus-szakvizsgával.” 
kötelező eleme a vezetői pályázati feltételeknek. Ezen rendelkezés 2009. 07. 31-től hatályos. 



A képviselő-testületi határozatban – fenti rendelkezés figyelembe vételével - rögzítésre 
kerültek a pályázati feltételek. A pályázat benyújtási határideje 2012. július 16. napjában 
került kihirdetésre, amely dátumig 3 db pályázat érkezett.  
 
Budai Ibolya és Nagy Tamásné pályázata a pályázati kiírásnak megfelel. 

Lőkkös Jánosné nem rendelkezik pedagógus szakvizsgával, ezért pályázata nem felel meg a 
pályázati kiírásnak.  

A közoktatási törvény rögzíti: 

„18. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele: 

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 
17. § (1)-(2) bekezdésben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá 
pedagógus-szakvizsga, középiskolában - ha e törvény másképp nem rendelkezik - egyetemi 
szintű tanári végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga;” 

 
A pályázók teljes terjedelmű pályamunkáját – kivéve Lőkkös Jánosné jelenlegi óvodavezető  
2007-2012-ig terjedő időszakra vonatkozó gyakorlati feladatvégzéséről szóló részt ( mivel 
ezeket a képviselő-testület az éves beszámolók során megismerhette) -  ezen előterjesztés 
mellékleteként megküldjük. 
 
A képviselő-testület döntését titkos szavazás útján (a szavazólapok a határozati javaslattal 
megegyező tartalommal, a testületi ülésen kerülnek kiosztásra), minősített többséggel hozza 
meg, mely ez esetben azt jelenti, hogy az óvodavezető megválasztásához a megválasztott 
képviselők több mint felének (3 fő) egy – pályázati feltételeknek megfelelő – pályázóra 
leadott igen szavazata szükséges. 
 
A Virágfüzér Óvoda intézményvezetőjének magasabb vezetői megbízása 2012. július 1-től 
lejár. Az esetleges eredménytelen eljárás esetén  a fenntartónak rendelkezni kell arról, hogy az 
új pályázati eljárás eredményes lebonyolításáig legyen felelős magasabb vezető az intézmény 
élén.  
 
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. 
(X.8.) Kormányrendelet 5.§. (16) bekezdésében foglaltak: 
 
„ Ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre (pl. nem 
volt pályázó, illetve egyik pályázó sem kapott megbízást), vagy az intézményvezetői feladatok 
ellátására szóló megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt, az intézmény 
vezetésével kapcsolatos feladatokat a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb 
egy évig a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében 
foglaltak szerint kell ellátni, a (14) bekezdésben meghatározottak alkalmazásával. 
 
A Virágfüzér Óvoda Szervezeti és Működési szabályzat tartalmazza, hogy az intézményben 
óvodavezető-helyettes nem került kinevezésre, Az óvodavezető munkáját megbízott 
óvodavezető látja el, aki az óvodavezetői feladatokat az intézményvezető távollétében  
(„hiányában”) teljes jogkörrel látja el. 
 
 
 



A képviselő testület további fenntartói feladata a közalkalmazottakról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 14/C.§. (1) 
bekezdés a.) pontjában foglaltak szerint a vezetői illetménypótlék meghatározása:  
 
14/C. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi közgyűlés, a központ, a 
társulási tanács, az oktatásért felelős miniszter, illetve a fenntartó vezetője vagy megbízottja 
által adott intézményvezetői megbízás esetén a pótlék mértéke nem lehet kevesebb, mint a 
közalkalmazotti pótlékalap  ( 2012. évi költségvetési törvény határozza meg: 20 000 Ft). 
 
„a) 200%-a, ha az intézményvezető heti kötelező óraszáma meghaladja a heti 6 órát, továbbá 
- a b)-c) pontban meghatározott kivétellel - azokban a közoktatási intézményekben, 
amelyekben a vezetőknek nincs kötelező óraszámuk, „ 
 
A jelenlegi óvodavezető vezetői pótléka 200 %-ban került meghatározásra, a képviselő-
testület ennél magasabb százalékban állapíthat meg pótlékot, kevesebben azonban nem. 
 
 
Nagylózs, 2012. július 25. 
 
 
 
 
                        Tóthné Szigeti Éva 
         polgármester 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat: 
 

I. 

„A”   VÁLTOZAT 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Virágfüzér Óvoda 
óvodapedagógusi munkakörébe határozatlan időre kinevezi  
 

Budai Ibolya 
 
pályázót és a magasabb vezetői beosztás ellátásával a 2012. augusztus 1. napjától 2017. július 
31. napjáig terjedő határozott időre megbízza.  
A Képviselő-testület a magasabb vezetői megbízás idejére a vezetői pótlékát a pótlékalap 200 
% -ában határozza meg. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

„B”  VÁLTOZAT 

 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Virágfüzér Óvoda 
óvodapedagógusi munkakörébe határozatlan időre kinevezi  
 

Nagy Tamásné 
 
pályázót és a magasabb vezetői beosztás ellátásával a 2012. augusztus 1. napjától 2017. július 
31. napjáig terjedő határozott időre megbízza.  
A Képviselő-testület a magasabb vezetői megbízás idejére a vezetői pótlékát a pótlékalap 200 
% -ában határozza meg. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Tóthné Szigeti Éva 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS 
 
5. Napirendi pont 
 
Tárgy: Nagylózs Község Önkormányzata tulajdonában lévő telek 

ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntés 
 
 

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonába lévő telkek árát 1000Ft +áfa+762 000 Ft 
(600 eFt + áfa – közművesítés költsége) összegben határozata meg.  
 
Ezen a kedvezményes áron abban az esetben vásárolható meg a telekingatlan, amennyiben a 
vásárló az Adásvételi Szerződés megkötésekor kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant az 
adásvételi szerződés aláírását követő 4 éven belül beépíti (használatba vételi engedélyt szerez 
és ennek megszerzését követő 30 napon belül lakóhelyet létesít), majd ezt követő 5 évre 
elidegenítési tilalom bejegyzéséhez hozzájárul. 
 
Egyedi kérelem elbírálása során döntött úgy a testület, hogy az ingatlan tulajdonosának 
kérelmére abban az esetben törölteti a földhivatali nyilvántartásból az elidegenítési tilalom 
bejegyzését, amennyiben az ingatlan tulajdonosa a telek „teljes” vételárát megfizeti, ami fent 
megállapított kedvezményes telekár háromszorosa, azaz  3000 Ft+áfa+762.000 Ft. 
 
Az „új” lakópark értékesítése során megkerestek vásárlók azzal a szándékkal, hogy két 
egymással szomszédos telekingatlant vásárolnának meg. Az egyik telekre felépítenék a 
házukat és vállalnák a fenti kötelezettségeket. A szomszédos telket pedig „kertnek” 
használnák.  
Továbbá megkeresett egy nagylózsi lakos, aki a lakóházának szomszédjában lévő telket 
szeretné megvásárolni, szintén „ kertnek.” 
 
 
Kérem a T. Képviselőket, hogy fent leírt kérdésben –az előző döntések ismeretében –, 
szíveskedjenek kialakítani álláspontjukat. Amennyiben lehetségesnek látják a telkek beépítési 
kötelezettség nélküli értékesítését kérem, a telek vételárának meghatározására tegyenek 
javaslatot. 
 
 
Nagylózs, 2012. július 25. 
 
 
 
          Tóthné Szigeti Éva 
               polgármester 
 

 
 
 
 
 
 

 



EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS 
 
6.a.)  Napirendi pont 
 
Tárgy: Beszámoló a Pipacs Fesztiválról 

 

 

 
 A Pipacs Fesztivált idén 2012. június 23-án rendeztük meg Nagylózson. Másnap a 
Virágfüzér Óvoda és az egyesületek szervezésében Apák Napja és Szent Iván-éji programok 
várták az érdeklődőket. 
 
 A tavaly készült molinók idén is betöltötték szerepüket: hirdették a rendezvényt a 
faluvégeken (Pinnye és Sopronkövesd felé) és a rendezvénysátornál. 
Honlapunkon keresztül /www.nagylozs.hu/ és szórólapok segítségével is népszerűsítettük a 
fesztivált. Sőt! A Kisalföld napilap június 16-ai számában két oldalon keresztül Nagylózsról 
és a Pipacs Fesztiválról volt szó. 
 
A kb. 10 éves sátorvas lefestésére is sor került. Erre elsősorban a kezdődő korrodáció miatt 
volt szükség. 
 
Nagylózs egyesületei és intézményei idén is segítették a rendezvény megvalósulását: 

- A rendezvénysátor ponyvájának felhúzásában és a rendezvény végeztével a ponyva 
lebontásában, az Öregfiúk meccs szervezésében és a szemét eltakarításában a 
Nagylózsi Sport Egyesület segített. 
 - A falu további két egyesülete programokkal emelte a rendezvénysorozat 
színvonalát: a Bel Canto Vegyeskari Egyesület a kiállítás-megnyitó keretein belül 
örvendeztette meg énekével a hallgatóságot, az ÜGYESEN Egyesület kézműves 
asztalokkal várta az érdeklődő gyermekeket. Strandlabdákat is felajánlottak a 
versenyek jutalmazásához. 
- A Nagylózsi Idősek Otthona Perdülj-fordulj Tánccsoportja két műsorszámmal is 
készült. A Kán-kán fergeteges volt.  
- Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltó-bemutatót tartott és a tűzoltóautót is 
megnézhette minden érdeklődő. A Szent Iván-éji tábortűz és fáklyák felügyelte is az ő 
feladatuk volt. 
- A Naplemente Idősek Klubja asszonyai süteményekkel kedveskedtek a kiállításra 
látogatóknak és a Szent Iván éji tüzek mellett neveket rejtő gombócokat is főztek a 
jövendő párjukat kutató gyerekeknek és ifjaknak.   



- A Virágfüzér Óvoda óvodásai a szülőket is aktív részvételre hívó néptáncot adtak 
elő. A vasárnapi Apák Napjára pedig Családi Ügyességi Vetélkedőt szerveztek az 
óvónők. Itt 12 család jelentkezett, hogy összemérje fürgeségét, ügyességét.  
Továbbá az óvodában készített pipacsos képek szolgáltak a Kancsókiállítás hátteréül.  
- Az Általános Iskola sportszereket kölcsönzött az ügyességi versenyekhez.  

  
A környező falvak vállalták a rendezvény népszerűsítését plakátjaink kihelyezésével. 
Pereszteg és Sopronkövesd polgármesterei és feleségeik a helyi polgármesterrel együtt, 
Félnótások néven énekeltek a tábortűznél. 
 
Sopron Város Tűzoltósága adta kölcsön számunkra a színpadot, melyet a sátorban építettek 
össze az önkéntesek. 
 
        A Pipacs Fesztivál szombaton 10 órakor kezdődött a Polgármesteri Hivatal 
dísztermében Kancsókiállítással és Zenés Irodalmi Teaházzal. A kiállított 63 különböző tea- 
és kávékiöntő mellett az ovisok pipacsos képei is megnézhette a nagyérdemű. És nem 
akárhogyan! Illatos teák és egy finom sütemény mellett. Megzenésített versek, egyedi bögrék 
tették még hangulatosabbá a teaházat. 
         Délután a Focipályán 14 órakor kezdődött a Baráti Pörköltfőzés 7 csapattal. Az új Mező 
utcából és a szintén új Levente utcából is jelentkeztek főzni. Még a nálunk ismeretlen 
slambucot is megkóstolhattuk ezáltal vacsoraidőben. A környező két vadásztársaság vadhús 
felajánlásával segítette e programot. 
         A jó illatok, az ugrálóvár, a sakk- és ping-pong versenyek mellett kézművesség, 
arcfestés, ügyességi állomások (dobozdobálás, célbadobás, halászat) és íjászat is várta az 
érdeklődőket. Ez utóbbi a Lövői Íjász és Hagyományőrző Egyesület felajánlásából. Kisebb 
vásár is volt kézműves-portékákból. A közelgő Szennyvíztisztító építése miatt információs 
asztalt is felállítottunk, hogy az ezzel kapcsolatos kérdéseket megválaszolhassák az erre 
hivatottak.  
15 órától tűzoltó-bemutatót láthattunk. 
16 órától Öregfiúk meccs, 18 órától Horváth Marcell trombita-, az óvodások, a Perdülj-fordulj 
Tánccsoport és a Szombathelyi Kötélugrók bemutatója következett.  
19 órakor közös vacsorához ülhettünk le. A díjak, emléklapok átadása és egy bálnyitó kán-
kán-előadás adta meg a bál alaphangulatát. 
 
          Másnap az Óvoda szervezésében Apák Napi Családi Ügyességi Vetélkedő került 
megrendezésre, majd a Naplemente Idősek Klubja és az ÜGYESEN Egyesület szervezésében 
Szent Iván-éji tündérfelvonulás, buborékfújás, gombócfőzés és tábortüzek, varázslás 
/jóssátor/, szalonnasütés. 
Tábortűz mellé való kis énekeskönyvet is szerkesztettünk, hogy segítsük ezt a közösséget 
formáló kellemes időtöltést. Csigó Eszter furulyázása és a Félnótások dalcsokra „hangolta be” 
a tűz körül ülőket. 
 
A gyerekeknek idén is szerveztünk gyűjtőjátékot, melynek fődíja négyszemélyes családi 
mozibelépő volt, akárcsak a családi versenynek. A további nyereményeket az egyesületek és a 
rendezvényen résztvevő árusok felajánlották fel. A játék célja: a gyerekek végigvezetése 
minden programon. Továbbá fagyi-jeggyel hűsítettük számukra a szerencsére nem sivatagi 
meleget. 
 
Az Önkormányzat mindezek összefogásával, koordinálásával és a szükséges anyagi és 
szakmai háttér megteremtésével vett részt a rendezvény lebonyolításában. A sportversenyek 



(sakk, ping-pong), baráti pörköltfőzés szervezése az ügyességi játékok felügyelete mellett ők 
kínálták a vacsorát és osztották a rejtvényjáték lyukasztós pecsétjeit is. Ők feleltek azért, hogy 
minden legyen és ott legyen, ahol lennie kell (meghívók, plakátok, színpad, kulcs, gázpalack, 
tányér, labda, hangosítás, vendégkönyv….). 
 
A visszajelzések alapján mindenki megtalálta a számára érdekes programot. A 
programokhoz szinte igazodni tűnő időjárásnak hála nagyon sok érdeklődőt mondhatott 
magáénak a fesztivál. 
 Sok kisgyermekes család és az újságcikket olvasó kíváncsi „idegen” is ellátogatott a 
rendezvényre. Ezt nemcsak a vacsorára készített ételek „elillanásában”, de a családi 
vetélkedőre jelentkezők számában is meg mutatkozott, sőt a tündérek és manók számának 
növekedésében is.  
 
 
Nagylózs, 2012. július 25. 
 
          Tóthné Szigeti Éva 
               polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS 
 
6.b.)  Napirendi pont 
 
Tárgy: Tájékoztatás Falumegújítás –és fejlesztés jogcímen a közeljövőben 
            kiírásra kerülő pályázatról 
 
 

Tisztelt Címzett! 
 
 
Mellékelten megküldjük a T. képviselők részére az Alpokalja-Ikva mente LEADER egyesület 
tájékoztató anyagát a közeljövőben kiírásra kerülő pályázatról. 
Az anyag tartalmazza, hogy várhatóan milyen célterületekre lehet pályázni. 
 
Régóta tervezi az önkormányzat, hogy felújítja a ravatalozó épületét, azonban ez a beruházás 
nem valósítható meg, mivel az elnyerhető támogatás maximális összege 15 000 000 Ft. Ebből 
az összegből a ravatalozó felújításának költségei nem fedezhetőek. (a korábban e témában 
beadott pályázat összköltsége több volt, mint 30 millió forint.) 
Keressük a pályázati lehetőséget az épület felújítására. 
 
2012. augusztus 6. és 26. napja között (óvodai szünet) megvalósul az óvoda tetőcseréje. 
Szintén régóta fennálló igény az óvoda épületének felújítása, szigetelése. E pályázat keretében 
nem valósítható meg, mert csak olyan épületek felújítására vonatkozik, melyek nem 
kapcsolódik kötelező önkormányzati feladatok ellátásához. 
 
Út és járda építése sem szerepel a célterületek közt. 
Parkoló kialakítása, zöld felület rendezése a fő célterülethez (pl. épület felújítás) 
kapcsolódóan lehetséges. 
 
Jelenleg településünkön 1 db játszótér van (+ az óvodai játszótér), mely nem felel meg a 
jogszabályi előírásoknak ( nem EU szabványos), évek óta sürgető feladat a felújítása. A 
játszótér bővítését teszi továbbá szükségessé a közelében épülő új lakópark, ahová 
kisgyermekes családok költözését várjuk. 
 
A „régi” lakóparktól nagyon távol esik a meglévő játszótér, ezért indokoltnak tartanánk az 
óvoda épületével szemben elhelyezkedő zöld területen a kisebb játszótér. (többfunkciós játék) 
felállítását. 
 
A tizenéves gyermekekre gondolva jó elképzelésnek tartanám egy bmx-, gördeszkapálya 
kialakítását a játszótér melletti nagy zöldterületen vagy a ligetben. A pálya kiépítése 
lehetőséget ad ennek a korosztálynak a szabadidő hasznos eltöltésére. 
 
A pályázat várhatóan 2012. augusztus hóban kerül kiírásra. Beadási határideje az előzetes 
információk alapján 2012. szeptember 31. 
Tekintettel arra, hogy a játszótér felújítását és új építését terveztetni kell, már most fel kell 
készülni a pályázat benyújtására. 
 
 
 



Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy egyetért a javasolt célok megvalósításával az 
előkészítő munkákat megkezdjük, melynek során tervezőt, pályázatírót keresünk, 
árajánlatokat kérünk be.  
E pályázat megírásában pályázat író bevonását javasoljuk – sikerdíjjal -, a tervezés 
összetettsége és a több megvalósítási helyszín miatt. 
 
Előreláthatólag a kivitelezési költségek nem érik el a 15 000 000 Ft-ot, így a járulékos 
költségek (tervező, műszaki ellenőr, (kötelező), pályázat író és projektmenedzser) 
elszámolhatóak. 
 
 
 
Nagylózs, 2012. július 25. 
 
 
 
 
           Tóthné Szigeti Éva 
              polgármester 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS 
 
6.d.  Napirendi pont 
 
Tárgy: Meghibásodott sövényvágó javítási költségéről illetve új sövénynyíró áráról történő 
tájékoztatás 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület 
 
 

Az önkormányzatunk tulajdonában lévő sövényvágó elromlott. E szervízben azt a 
tájékoztatást kaptuk, hogy a „kuplung szétnyílt és a házat szétvágta.” A javítás anyagköltsége 
(30 000 Ft) és szerelési költsége együttesen 42 500 Ft. 
 
Árajánlatot kértünk be új sövényvágóra vonatkozóan az alábbi szerint: 
 
Maruyama Sövényvágó:        Br. 129 900  Ft 
Oleo Mac HC sövényvágó:            97. 700 Ft 
STIHL HS 45 sövényvágó:           115 100 Ft 
STIHL HS 81 sövényvágó:           162. 100 Ft 
 
 
Kérem a T. Képviselők segítségét abban, hogy a régi gép megszereltetését vagy új gép 
vásárlását tartják megfelelőbbnek. 
 
 
 
 
Nagylózs, 2012. július 25. 
 
 
 
  Olaszyné Fülöp Anita 
             jegyző 
 
 
 
 
 
 


