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KÖZMEGHALLGATÁS
A korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat Képviselőtestülete idén is megtartotta az év eleji – közmeghallgatás
formájában megszervezett – ülését, amelyen a község lakossága
közérdekű, a település működésével kapcsolatos kérdéseit
tehette fel az elmúlt év eseményeivel, valamint a 2013. év
terveivel kapcsolatban. Az ülésen az alábbiakról esett szó:
A 2012. évre vonatkozó költségvetési adatok:
A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendeletét 168
millió forint főösszeggel fogadta el, mely 8 millió forint
működési forráshiányt tartalmazott. A gazdasági év során az
önkormányzat következetes gazdálkodást folytatott, amelynek
köszönhetően
a
pénzügyi
helyzete
stabil
volt.
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A nevelési, oktatási feladatokat a korábbi éveknek
megfelelően, változatlan szervezeti formában látta el az
önkormányzat. Ezek szerint az óvoda is és az általános iskola is
a
Sárszentmiklósi
Általános
Művelődési
Központ
tagintézményeként működött. Az óvodában egy vegyes-csoport
fogadta a gyerekeket, amely engedélyezett létszáma 33 fő. Az
iskola helyben 6 évfolyammal, egy napközis csoporttal látott el
45 tanulót. Személyi változások vonatkozásában az óvodában
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Killer Lajosné dajka nyugdíjba vonulásával a megüresedett álláshelyre
Nánási Katalin nagylóki fiatal pályázott sikerrel és került kinevezésre.
2013. január 1.-től a vonatkozó törvények szerint a 3000 fő alatti
településeken az iskola fenntartásáról az állam gondoskodik. Ez azt
jelenti, hogy a nagylóki Általános Iskolát is az állam tartja fenn.
Vagyis, a korábban Sárbogárd várossal létrehozott oktatási
intézményfenntartó társulásból kikerültek az iskolák, tehát Nagylók
esetében csak az óvoda maradt közös fenntartásban. Valószínűleg ez a
társulás már nem lesz hosszú életű, mivel semmi ösztönző tényező
nem szól a fenntartása mellett. Tehát a nagylóki óvoda újra a helyi
önkormányzat fenntartásába kerülhet akár már 2013. évben.
Az iskolával kapcsolatban megemlítendő, hogy a közelmúltban
összevont szülői értekezleten megismerhettük a Sárbogárdi Járási
Tankerület igazgatót, aki elmondta, hogy az államnak nem az a célja,
hogy iskolát szüntessen meg, hanem lehetőséget biztosítson a helyben
való tanuláshoz. Szóba került az is, hogy a 7. és 8. osztályosok újra
Nagylókon tanulhassanak megfelelő szakos tanárok biztosításával.
Tehát nem a tanulókat utaztatnák más településre, hanem az
iskolabusz költségén tanárokat fizetnének meg a helyben tanítás
végett.
2012. évben az óvodai nevelés és iskolai oktatás állami
normatíváját további kb. 19 millió forinttal egészítette ki az
önkormányzat.
A védőnői szolgálatban 2012. évben változás nem történt, továbbra
is Hantos községgel közösen látjuk el ezt a feladatot.
A háziorvosi feladatok ellátására 2012. június 1-től kinevezésre
került orvos 6 hónap praktizálás után november végén benyújtotta a
felmondását. Meglepő volt a döntése, mivel a két hónappal korábban
megtartott képviselő-testületi ülésen semmi jelét nem mutatta annak,
hogy valami problémája lenne, vagy nem érezné jól magát
Nagylókon, amit szóban is megerősített. Ennek megfelelően a
háziorvosi álláshely 2013. február 1-től újra betöltetlen, a
feladatellátást jelenleg helyettesítéssel oldjuk meg. Az országos
problémaként jelentkező orvoshiány egyre kilátástalanabbá teszi az
álláshely betöltését.
Ez a probléma a központi orvosi ügyeletben való feladatellátás
biztosítását is veszélyezteti. Mivel a helyi háziorvosok már nem bírják
ellátni a feladatot, ezért külső szolgáltató bevonására van szükség. A
központi orvosi ügyelet fenntartásához 2012. évben az
önkormányzatunk az OEP finanszírozáson túlmenően kb. egymillió
forinttal járult hozzá.
Az önkormányzat az általa fenntartott „Lóki Konyha”
üzemeltetésével oldja meg a kötelező feladatai közé tartozó
közétkeztetés biztosítását. 2012. évben az óvodai és iskolai
gyerekétkezők, a szociális étkeztetettek, a helyi dolgozók, a felnőtt
étkezők, illetve vendég étkezők összesen átlag napi 120 adag ebéd
kifőzését igényelték. Így a konyha 18.250 eFt kiadásával szemben
13.530 eFt bevételt könyvelhetett el. Ezzel az önkormányzati
hozzájárulás összege kb. 4,7 millió Ft volt, ami több, mint az azelőtti
évben. Az önkormányzat a tavalyi évben is folytatta a mezőgazdasági
termelést és az így előállított alapanyag a konyhán felhasználásra
került.
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Az önkormányzat a szociális
feladatok
terén
ellátja
a
családsegítést,
a
gyermekjóléti
szolgáltatást, a házi segítségnyújtást,
valamint a szociális étkeztetést a
Sárbogárd-Hantos-Nagylók
Intézményfenntartó Társulás keretén
belül. 2012. évben a szociális
étkeztetettek száma kb. 39 fő volt,
míg a házi gondozást az év folyamán
30 fő vette igénybe. Az elmúlt évben
az ebédkihordást és a házigondozás
egy
részét
közmunkásokkal
végeztettük. Így az említett feladatok
ellátására nem kellett önkormányzati
forrást fordítani.
Az önkormányzat 2012. évben
különböző
közfoglalkoztatási
formában szociális feladatellátásra,
karbantartásra,
parkosításra,
közterületek rendben tartására több
embernek tudott munkát biztosítani.
Továbbá ugyanebben a körben
dolgozók mezőgazdasági termelésben
különböző zöldségeket állítottak elő,
mint például burgonya 18 q,
paradicsom, paprika, hagyma 4-4 q,
sárgarépa 3 q, petrezselyem 2 q,
valamint több, mint 10 ezer egynyári
virágot
neveltek,
amelyek
a
közterületekre kerültek kiültetésre.
Szintén közmunka formájában lettek
alkalmazva azok az álláskeresők, akik
a mezőgazdasági utakat tisztították ki
a
benőtt
növényzettől,
majd
megfelelő gépi munka alkalmazásával
váltak járhatóvá elsősorban a
mezőgazdasági gépek számára.
2012. évben a közfoglalkoztatás
keretén belül 34 fő helyi lakos jutott
hosszabb-rövidebb időre munkához, s
ez
által
jövedelemhez.
A
közfoglalkoztatásra az önkormányzat
a központi költségvetésből 19 millió
forint támogatást kapott, amely
félmillió forint híján fedezte a
kiadásokat.
A településfejlesztés terén a tavalyi
évben is sikerült további eredményt
elérni. A sportpálya területén került
megépítésre a 600 m2 területű uniós
előírásoknak mindenben megfelelő
játszótér, amelynek kivitelezője a
Nagylóki Településfejlesztési Kft.

3 – Nagylóki Hírmondó

volt. A fejlesztés megvalósításához
elnyert 13,7 millió forint támogatást a
projekt sikeres elszámolása után az
önkormányzat
maradéktalanul
megkapta. Hasonlóan, a tavalyi évben
került lezárásra a Közösségi Ház
felújításával kapcsolatos pályázat,
mivel a működésre eső 1,3 millió
forint támogatás második részlete
ekkor lett megigényelve.
A település vagyona az elmúlt
évben nem csak az előbb említett
fejlesztéssel gyarapodott, hanem
ingatlan vásárlással is. Mégpedig, a
képviselő-testület korábbi döntése
szerint 7,7 millió forint összegért
megvásárolta
a
település
központjában található, korábban
idősek
otthonaként
funkcionáló
ingatlan. A vételárból ötmillió forint
2012-ben került kifizetésre, míg a
fennmaradt
2,7
millió
forint
törlesztése idén válik esedékessé. Az
ingatlan hasznosításáról a képviselőtestület később dönt.
2012. évben az önkormányzat
támogatta a településünkön működő
Gyermekekért
Alapítvány
és
Sportegyesület azon pályázatát, amely
keretén belül a közösség 1 db 150 m2
alapterületű rendezvénysátorhoz és 15
db sörpad garnitúrához, valamint 20
db kerékpárhoz jutott több, mint
ötmillió forint értékben. Köszönet a
szervezeteknek,
hogy
éltek
a
kínálkozó pályázati lehetőséggel és
ezzel a közösséget további hasznos
értékekhez juttatták.
2012. évben is megszervezésre
került
a
több
napból
álló
hagyományos falunapi rendezvény,
amely során nem csak a szórakoztatás
volt az elsődleges cél, hanem a helyi
lakosság együttműködésének további
erősítése, formálása. A falunap
megszervezése 1,6 millió forintba
került, amelyből az önkormányzat
400 eFt-ot fedezett, míg a fennmaradt
összeg a rendezvény saját bevételéből
és egyéb forrásból származott.
2012. évben nem csak a korábban
elnyert támogatások eredményét
tettük le az asztalra, hanem
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igyekeztünk azon lenni, hogy a jövőben tovább folytatódhasson a
település fejlesztése a lehetőségeinkhez mérten. Ennek megfelelően
november hónapban nyújtottunk be egy pályázatot, amely pozitív
elbírálása esetén a vízház mögötti völgyet a Szél utcáig egy
pihenőparkká alakíthatjuk át. A beruházás költségvetése 12,7 millió
forint, amelyből 10 millió forint támogatásból és 2,7 millió forint
önrészből áll.
A közelmúltban a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén
belül adott be az önkormányzat pályázatot, amellyel a Közösségi
Házban megszervezésre kerülő foglalkozások, rendezvények,
programok megvalósítására nyílik lehetőség 5 millió forint összegig.
Ehhez a pályázathoz nem szükséges önerő és benyújtására csak azok a
szervezetek voltak jogosultak, amelyek korábban részt vettek az
IKSZT programban.
A 2012. év végéhez közeledve a kormány úgy döntött, hogy az
5000 fő alatti települések önkormányzatainak hitelállományait
átvállalja és ezáltal teljes mértékben megszünteti ezen települések
adósságát. A program keretén belül településünk részéről fejlesztési
hitel kb. 9 millió forint (Közösségi Ház beruházásának önrésze), míg
folyószámla hitel közel 8 millió forint értékben került konszolidálásra.
Így településünk összesen 16,8 millió forint hiteltől szabadult meg.
Úgy gondolom, hogy a településünk hitelállománya teljes mértékben
kezelhető volt, amelynek törlesztése – ahogy az eddigieké is –
következetes gazdálkodással teljesíthető lett volna. Azonban
természetesen nem voltunk ellenére a konszolidációban való
részvételnek.
A 2012. év beszámolójának végén szeretném megköszönni a
lakosság, a vállalkozók segítségét, támogatását, befizetett adójukat,
amivel hozzájárultak a település működéséhez és fejlesztési
elképzeléseinek megvalósításához. Továbbá köszönet illeti a civil
szervezetek működését, rendezvényeik megszervezését, amivel
gyarapították a település szellemi értékét, valamint öregbítették
hírnevét. Köszönöm a település intézményeiben dolgozó kollégák
munkáját. Végül, de nem utolsó sorban köszönöm a képviselő társaim
egész éves tevékenységét, együttgondolkodását és a döntésekben való
részvételüket.
Az önkormányzat 2013. évre vonatkozó tervei:
A képviselő-testület 2013. február 15-ig elfogadta az idei évre
vonatkozó költségvetési rendeletét, amely főösszege 108 millió
forintban lett meghatározva. A költségvetés a törvényi előírásoknak
megfelelően nem tartalmaz működési hitelt. Bízom abban, hogy mivel
valós értékeket tartalmaz, így teljesíthető lesz év végéig.
Az iskolát érintő változáson kívül formai változás erejéig érinti a
Nagylók-Hantos Községek Körjegyzőségét a közigazgatás
átszervezésével kapcsolatos törvénymódosítás, amely szerint 2013.
január 1.-től Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal néven
működünk tovább nagylóki székhellyel és hantosi kirendeltséggel. A
közös önkormányzati hivatal dolgozói változatlan – a törvényben
engedélyezett – létszámmal Gálné Papp Erika jegyző vezetésével
végzik munkájukat.
Az idei évben is részt vesz önkormányzatunk a Kormány által
meghirdetett Startmunka közfoglalkoztatási programban, amely során
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négy területen indíthatunk projektet az alábbiak szerint:
mezőgazdasági termelés, mezőgazdasági utak karbantartása,
csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása, burkolása, valamint un. téli és
egyéb értékteremtő témában. A programok során alkalmazásra kerül
26 fő napi 8 óra munkaidőben ez év december 31-ig tartó
munkaviszonyban. A programok megvalósítására benyújtott
tervezetünket a belügyminisztérium 37 millió 140 ezer forint
összeggel jóváhagyta. A munkálatok során szeretnénk tovább folytatni
a mezőgazdasági zöldségek termesztését, virágpalánták nevelését és
értékesítését, a külterületi utak tisztítását és az eredeti nyomvonalába
történő visszaterelését. A téli és egyéb értékteremtőben a megfelelő
gépek beszerzése és az önkormányzati hivatal udvarában kialakított
terület elkészítésével térkövet, járdalapot és mederkövet kívánunk
gyártani, amelyeket járda felújítására és a csapadékvíz-elvezető árkok
burkolására kívánunk használni. Ugyanakkor ezekből a
betonelemekből vásárolni is lehet, reményeink szerint a piaci árnál
alacsonyabb összegért. Például Seregélyes Önkormányzatával 5000
db járdalap legyártására kötöttünk szerződést.
Az említett négy startmunka programon kívül további 7-10 fő
foglalkoztatására nyílik lehetőség a hagyományos program keretén
belül közel másfélmillió forint összeg erejéig. Így összesen az idei
évben a 2,7 millió forint önrésszel együtt több, mint 41 millió forint
érték kerül felhasználásra a közfoglalkoztatásban.
Tehát a dióhéjban felvázoltakból kitűnik, hogy mekkora felelősség,
mennyi munka és egyéb elvárás irányul erre a feladatellátásra. Bízom
benne, hogy a betervezett programokat sikerül megvalósítani, az
abban foglalt feladatokat a település javára elvégezni.
A képviselő-testület az idei évre vonatkozó költségvetési
rendeletébe 1,5 millió forint összeget tervezett a helyi civil
szervezeteket támogatására.
Végezetül kiemelendő, hogy az önkormányzatnak első sorban a
kötelező feladatainak zavartalan ellátását kell biztosítani. A
fejlesztésekre csak pályázati támogatásból van lehetőség olyan
mértékben, amilyen mértékben az önkormányzat a szükséges önrészt
tudja biztosítani.
Az elmúlt hetek eseményeihez kapcsolódóan szeretném
megköszönni
a
hivatal
dolgozóinak
és
segítőinek
az
élelmiszersegéllyel kapcsolatos adminisztrációs elő- és utómunkát, az
510 segélyben részesülő lakost illetően, valamint a 3,7 tonna
élelmiszer kiosztásának lebonyolítását. Továbbá köszönöm azon
közmunkások közreműködését, akik a 19 m3 szociális tűzifát
hétvégén is hordták azért, hogy minél előbb megkapja az 56
támogatásban részesülő kérelmező. Köszönet Farnadi László
vállalkozónak, aki már több alkalommal ingyen szállította
településünkre az átvevő helyről az élelmiszersegélyt, valamint
Takács Józsefnek, aki a tűzifa Nagylókra szállításában nyújtott
segítséget.
Köszönettel tartozunk Kovács József és Tóth Károly nagylóki
vállalkozóknak, akik 3 nap alatt térítésmentesen szállították
településünkre Polgárdiból azt a 320 tonna kőzúzalékot, amelyet az
idősek otthona ingatlan adás-vétele kapcsán kapott a falu
felajánlásként.
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Mit kell tudni a Nagylóki
Településfejlesztési Kft.-ről?
Már korábban is érlelődött bennem
az a gondolat, hogy szükség lenne
egy
önkormányzati
tulajdonú
gazdasági
társaságra,
amely
lehetőséget
biztosítana
az
önkormányzatnak olyan feladatok
ellátására, amelyek további bevételt
jelentenének a községnek. Az elmúlt
évek
folyamán
számtalanszor
tapasztaltam
azt,
hogy
olyan
feladatokat kellett elvégeztetni külsős,
idegen cégekkel, amelyeket mi saját
magunk, a közösségünkön belül
képesek lennénk megcsinálni. Ilyen
feladatok lehetnek a különböző
pályázatok megírása, nyertesség
esetén azok lebonyolítása, stb.
2011. évben az önkormányzat
kettő pályázatot vitt véghez sikeresen.
Az egyik a Közösségi Ház felújítása,
amelynek a lebonyolítását külsős cég
2,5 millió + Áfa forint összegért
végzett volna. Nem vettük igénybe
ezt a szolgáltatást, saját hatáskörben
hajtottuk végre a feladatot, melynek
eredményeként a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal két és fél
hónap után kifizette a korábban
megítélt építési beruházásra eső kb.
50 millió forintot. A másik pályázat a
Testvérvárosok
találkozójának
finanszírozására
szolgált
(ebből
fizettük a falunapi rendezvényt),
amelyet közvetlen az Európai
Unióhoz nyújtottunk be. Ezt a
pályázatot először egy budapesti
céggel írattattunk meg (vállalási díj:
120 ezer forint + Áfa), amelyet
kétszer is elutasítottak. Harmadszorra
mi írtuk meg a pályázatot, amelyet az
Európai Bizottság nagy örömünkre
jóváhagyott. A programot az elmúlt
évben sikeresen megszerveztük, a
pályázathoz tartozó záró jelentést
összeállítás után elküldtük az Európai
Uniónak és ennek eredményeként egy
évvel ezelőtt megkaptuk a 15 ezer
eurónak megfelelő kb. 4,3 millió
forint támogatást. A különböző
pályázatok nagy többségénél a
pályázatírási,
bonyolítási,
stb.
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tevékenység költségét a pályázat
költségvetésében el lehet számolni,
tehát támogatott költségnem. Ezekből
a példákból jól látszik, hogy
alkalmanként
egy-egy
pályázat
kapcsán milyen összeget lehet
„megkeresni”. Tehát ez lehet az egyik
ok, amiért indokolt lehet egy korlátolt
felelősségű társaság létrehozása.
Továbbá, szintén a település
érdekeit szem előtt tartva, felvetődött
az a gondolat, hogy az említett Kft.
megléte esetén az önkormányzat saját
hatáskörében meg tudná szervezni a
falunapi
büfé
üzemeltetését,
amelynek bevétele szintén a közösség
javát szolgálná. Ezen gondolataink
helyességében megerősített Horváth
Krisztina is, aki az elmúlt években
végezte a büfézést. Ehhez viszont arra
van szükség, hogy a létrehozandó
Kft.-nek
legyen
egy
állandó
telephelye, ahol ezt a tevékenységet
folytatja.
Természetesen a fentieken kívül,
még számtalan olyan lehetőség van,
illetve adódhat a jövőben, amelyek
biztosítják a Kft. folyamatos, hasznot
termelő működését.
A fent leírtakra való tekintettel,
javaslatomra, a Képviselő-testület úgy
döntött, hogy 500 ezer forint
törzstőkével
létrehozza
az
egyszemélyes tulajdonába tartozó
Nagylóki
Településfejlesztési
Korlátolt Felelősségű Társaságot,
amelyet a cégbíróság 2011. június 22én bejegyzett. A Társaság székhelye a
település Polgármesteri Hivatala
(2435 Nagylók, Hunyadi u. 1.),
ügyvezetőjének Jokli Nándor került
megbízásra havi 20 ezer forint díjért,
amely magába foglalja a munkával
járó költségeket is. Továbbá, a
Képviselő-testület
tagjaiból
létrehozásra került a Kft. szabályos
működését
vizsgálni
hivatott
háromtagú Felügyelő Bizottság is,
amelynek tagjai Balogh Ágnes,
Takácsné Erdélyi Mária, Viniczai
Ramóna.
További tudnivaló, hogy az
önkormányzat bérleti szerződést
kötött a Kft.-vel a Közösségi Ház
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teakonyhájának üzemeltetésére, amely egyúttal a cég állandó büfézési
telephelye. A szimbolikus (heti 1 óra) nyitvatartási idő lehetőséget
biztosít a kitelepüléshez a fent említett falunapi büfézés esetére.
Természetesen ezzel nem gátolni kívánjuk a civil szervezetek, helyi
közösség bálozási szokását, hanem ellenkezőleg, segíteni szeretnénk a
rendezvényeken a büfé biztosítását a szervezők elképzeléseinek
megfelelően.
A Kft. a székhely és a teakonyha bérletéért havi 15 és 20 ezer, azaz
összesen 35 ezer forint bérleti díjat fizet az önkormányzatnak.
A fenti gondolatok tényszerű dolgokat tartalmaznak, amellyel
szerettem volna a Tisztelt Lakosságot hitelesen tájékoztatni. Bízom
abban, hogy a Kft. hosszútávon beváltja a hozzá fűzött reményeket
úgy, hogy a törvényes működése mellett a közösség érdekeit szolgálja.
Tájékoztatás utcanevek változásáról
Nagylók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tekintettel
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényre felülvizsgálta a település közterületeinek elnevezését és
több utca nevének megváltoztatásáról döntött. Az új nevek
meghatározásakor figyelembe vettük a lakosságtól érkezett
javaslatokat az alábbiak szerint:
Régi név:
Dimitrov utca
Fürst Sándor utca
Hámán Kató utca
Kiss Endre utca
Rózsa Ferenc utca
Sallai utca
Úttörő utca
Vörös Csillag utca
Vörös Október utca
Zalka Máté utca

Új név
Gárdonyi Géza utca
Belátó utca
Iringó utca
Nefelejcs utca
Rózsa utca
Nádas utca
Szilfa utca
Csillag utca
Vörösmarty utca
Tótmajori utca

A közterület megváltoztatása az alábbi feladatokat jelenti az érintett
lakosoknak:
− Az utcanevek megváltoztatásáról szóló döntést követően, a
címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló
hatósági igazolványt (lakcím kártyát) a címváltozás szerinti lakó, vagy
tartózkodási hely szerinti illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és
kézbesíti a polgár részére ingyenesen.
− A forgalmi engedély cseréjét illetékmentesen a Fejér Megyei
Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal Okmányirodájában
tehetnek meg személyesen.
− A vállalkozások, társaságok a Nagylóki Közös Önkormányzati
Hivatalban kérhetnek igazolást az utcák nevének megváltoztatásáról
szóló képviselő-testületi döntésről, mert így fogják tudni
illetékmentesen módosítani a bejegyzésüket, engedélyüket a
Cégbíróságon. Ezt személyesen kell intézni az érintetteknek.
− A közüzemi (Fejérvíz Zrt., Vertikál, E-ON Áramszolgáltató, E-ON
Gázszolgáltató) szolgáltatók felé a közterület elnevezésének
megváltoztatását
önkormányzatunk
jelenti
be.
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− Egyéb
szerződések
(pl.:
bankok,
nyugdíjpénztárak,
telefonszolgáltatók, munkahely, stb.) esetén az utcák nevének
megváltoztatásával összefüggő adatváltozás bejelentése a lakosság
feladata.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Szemétszállítás 2013
Levél a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás elnökének
„Nagylók község vonatkozásában az előző éveket követően 2013.
január 1.-től az alábbi probléma alakult ki a települési
hulladékszállítással kapcsolatban, melynek megoldásához kérem az
Ön, illetve a projektiroda együttgondolkodását.
Településünkön (Hantos községgel egyetemben) a tavalyi év
végéig a hulladékszállítás kétheti rendszerességgel történt, amely idén
január 1.-től heti gyakoriságra módosult. A településen, a
lakóingatlanokon a korábbi évek folyamán egyféle űrmértékű
gyűjtőedény (120 literes) került alkalmazásra tekintettel az elszállítás
gyakoriságára. A gyakorlat az volt, hogy az 1-4 fős háztartásokban 1
db, míg a 4-nél több főből álló háztartásokban 2 db gyűjtőedény után
vette igénybe a lakosság a hulladékgyűjtés, -szállítás és -kezelésre
vonatkozó szolgáltatást.
Mivel 2013. január 1.-től a hulladékszállítás településünkön heti
rendszerességgel történik változatlan mennyiségű hulladék
keletkezése mellett, ezért a hulladékgyűjtő edények űrmértéke
feleslegessé, indokolatlanná vált, azaz nem keletkezik annyi hulladék,
mint amekkora az edény nagysága. A Szolgáltató (Vertikál Zrt.)
K/11849/2011 számon iktatott anyagából kitűnik, hogy Nagylók
községből 2011. évben 1 413 360 liter hulladék került elszállításra. Ez
azt jelenti, hogy a 404 ingatlannal és az évi 52 ürítési alkalommal
számolva alkalmanként/ingatlan átlagban kb. 67 liter hulladék
elszállítása történik meg a tényadatok szerint. Tehát a lakosság egy
része olyan szolgáltatásért fizet, amelyet nem vesz igénybe, illetve
nem kerül elvégzésre.
Azok az ingatlantulajdonosok, akik január 1.-ig kettő edényzettel
rendelkeztek ezt a problémát kiküszöbölhetik, ha az egyik
hulladékgyűjtő utáni szolgáltatást lemondják a Szolgáltatónál. Viszont
az egy hulladékgyűjtővel rendelkező háztartásoknak nincsen meg az a
lehetősége, amely szerint a keletkezett hulladékhoz mérten, vagy
legalább ahhoz közelebbi űrmértékű gyűjtőedény utáni szolgáltatást
vehessen igénybe, mivel a Szolgáltató jelenleg nem biztosítja azt a
lehetőséget, miszerint az ingatlantulajdonos legalább 2 különböző
űrmértékű gyűjtőedény közül választhat.
A fent felvázoltakra, valamint a tényadatokra való tekintettel
indokoltnak tartom a 120 literes gyűjtőedény mellett a 60 literes edény
utáni szolgáltatás igénybevételének biztosítását.
Kérem a leírtakkal kapcsolatban szíveskedjenek álláspontjukat
megfogalmazni és arról tájékoztatni. Bízom abban, hogy az említett
problémák elfogadhatóan korrigálásra kerülnek!
Nagylók, 2013. április 3.”
Tehát településünkön a szemétszállítás terén 2013. január 1.-től az
az alapprobléma, hogy mivel heti rendszerességgel kerül ürítésre a
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gyűjtőedény, miközben a hulladék
mennyisége alapvetően nem lett több,
így idén január 1.-től duplájára
emelkedett ugyanazon mennyiségű
szemét elszállításának a díja.
Azon
ingatlantulajdonosoknak,
akik eddig kettő gyűjtőedény után
vették igénybe a szolgáltatást,
célszerű lemondani az egyik edényzet
utáni igénybevételt. Így elkerülhető a
szemétszállítás díjának duplájára
emelkedése. Ezen kívül pedig arra
törekszünk, hogy a szolgáltató
igazságos, a valósághoz minél
közelebbi szolgáltatási feltételeket
biztosítson.
Újabb pályázati siker…!
A Közösségi Ház támogatásból
történő felújítását követően újabb
sikeres pályázatot tudhat magáénak a
település,
amely
ezen
intézményünkkel kapcsolatos. 2013.
január hónapban a Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretén
belül benyújtott Építsünk aktív
közösséget
Nagylókon
című
pályázatunkat a napokban 5 millió
forint összeggel az Irányító Hatóság
jóváhagyta. Ezen a kiíráson csak azok
a szervezetek vehettek részt, amelyek
korábban sikeresen hajtották végre az
IKSZT pályázatot. Tehát a korábbi
projekt bizonyos mértékig maga után
vonta ez utóbbit, amely támogatási
intenzitása 100%, tehát nem igényel
önrészt.
Ennek keretén belül támogatásra
kerül a Népdalkör, Baka kórus
működése, a Történelmi Emléknap,
az Iringó tanösvény bejárásának
megszervezése,
továbbá
támogatásban részesül a sakkoktatás a
sakkverseny, a néptáncoktatás, a
kempo,
a
szöszmötölő
tábor
megszervezése.
Támogatásban
részesül a Nagylóki Hírmondó
kiadása. A 2013. június 1.-én induló
és 15 hónapig tartó program keretén
belül számos értékes eszköz kerül
beszerzésre, amelyek a későbbiek
folyamán is a közösség hasznára
lesznek.
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Elkergettük a telet Nagylókon
Szeretettel és nagy odaadással
készültek egymásnak igen nagy
örömet szerezni, úgy múlatni ezt a
telet - amely nagyon tele volt esővel,
hóvalhogy
mindnyájunknak
emlékezetes legyen.
A Nagylóki Diákönkormányzat
elismerésre méltó szervező munkával
hívta életre a farsangnak nevezett
hidegidő búcsúztatót.
Beszállt ide mindenki, aki
örömrészese
akart
lenni
e
vígasságnak. Szülők, nagymamák,
kedves ismerősök, támogatók, a
tantestület, valamint a seregnyi diák
izgatottan
készültek
a
nagy
eseményre.
A Közösségi Házban zsúfolásig
megtelt a nagyterem, mintegy 250-en
voltak jelen a megterített asztalok
mellett, ahol finomabbnál-finomabb
házi
készítésű
sütemények,
szendvicsek,
üdítők
álltak
garmadával.
A színpadon, mintegy terüljasztalkámon szinte végeláthatatlanul
sorakoztak az értékes tombolatárgyak.
Ez jó előhangulatot adott a tényleges
kezdésnek.
Roszkopf Nóra tanító meleg
szavakkal
köszöntötte
az
egybegyűlteket. A bevezető szavak
között a Farsangoló c. verset
hallottuk,
majd
mindenkinek
kellemes, jó szórakozást kívánt.
Következett
a
látványos
felvonulás. Minden nevező úgy
készült otthon titokban, hogy az ő
jelmeze lesz a legszebb. Az volt a
jelmezüknek legnagyobb érdeme,
hogy saját készítésűek és ötletben
gazdagok voltak.
Csak ízelítőül:
A Szalvéta, a Tűzoltóautó, a
Törpe, a Kalóz, Harry Potter, a
Batman, a Kiráy, a Boszorkány, az
Indián, a Túró Rudi, az Obelix, a
Cserepes virág, a Bohóc, a Szakács, a
Tücsök, a Kaszás.
Jöttek a csapatok. A Nagylóki
Kislányok (két fiú), Tvo litle dance
girls, Like, Kutyák és a macskák,

HÍREK A SULIBÓL

2013. I. negyedév

majd a MEGLEPETÉS - csoport. (tanárok és szülők)
Egymás után vonultak el a versenyzők a zsűri előtt. Eközben a 250
nézősereg szűnni nem akaró tapssal jutalmazta a szebbnél-szebb,
látványos jelmezeket.
Külön szólunk a MEGLEPETÉSCSAPATRÓL. ŐK A
PEDAGÓGUSOK ÉS A TANULÓK SZÜLEI. Ez a műsorszám azért
érdekes és különleges, mert itt mind a szülők, mind pedig a
pedagógusok gyermeknek érzik magukat, velük egyenlő játékkedvvel.

A mindig valami újat hozó csapatnak humoros játékával megint
sikerült elvarázsolnia a közönséget.
Fokozott várakozás előzte meg a zsűri döntését, amely talán most
az egyszer óriási meglepetésre - döntetlenre végződött. Egyszerűen az
történt, hogy a Tisztelt Zsűri valamennyi produkciót az első helyre
értékelte.
Versenyzők és nézők egyaránt tapssal köszönték meg a döntést. Az
egész műsor közben pedig a jó hangulat mellett fogytak a finom
falatok, a gyereksereg pedig játékosan táncolt, örömét fejezte ki e
jólsikerült télbúcsúztatón.
Szereplő voltam én is, együtt éltem, örültem ennek a fergeteges
ünneplésnek, melynek végén azt hiszem dicséret illeti mindazokat,
akik bebizonyították a Diákönkormányzat programjaiban részt venni
örömteli dolog. Örömet okozni mindnyájunknak, ez Nagylók arculata.
Nagylókiakkal történt
Bakonyi
Árpádné
osztályfőnök
által
összeállított
megemlékező
műsort adott az iskola 4. és 2.
osztálya.
A korabeli képek kivetítése
adta meg az alaphangot. A
gyerekek
előadásában
érzékelhető
volt
1848
forradalmának célja és a

2013. I. negyedév

HÍREK A SULIBÓL

magyar nép szabadságvágya. Elszakadni a Monarchiától. Öröm volt
hallgatni a gyermekek személyes és együttes produktumát.
A két osztály által készített zászlócskákat lengethette mindenki a
zene ritmusára. Az óvodások, iskolások és a meghívott felnőtt
vendégek átszellemülten ünnepelték meg március 15-ét. A műsor
látványos ás tanulságos megszervezése és előadása nagyszerű volt.
Óvodások ismerkedése az iskolával
Vajon mennyire érettek ezek a kislányok, kisfiúk akik kikerülve
majd az óvodából, ősszel beleélik-e magukat az iskola miliőjébe.
Meghívtuk a szülőket, gyermekeikkel együtt, hogy ismerjék meg
iskolánkat, és pedagógusait. Megható volt, amikor ezek a kis
csöppségek szeretettel elfogódottan nyújtották át nekem – leendő elsős
tanító nénijüknek - a bizalom virágait. Szorongva és reménykedve
vártam, hogy egy jó kis osztályt lehet elindítani velük. Kellemes
meglepetés ért, mert a kis játékos, tájékozódó foglakozásokon
kitűnően megmutatták elégséges felkészültségüket. Két óra pörgött
közben szünettel végig, s én úgy éreztem, hogy 33 éves pedagógiai
pályafutásom egyik legjobb csapata volt a vendégem. Bölcsen tudom,
hogy ebben mind a szülők nevelőmunkája, mind pedig az óvónők és
dadák embernevelő munkája is benne van.

Búcsúzáskor a gyermekek és szülők meg voltak elégedve a
látottakkal és hallottakkal és mondták, hogy bizalommal adják
gyermekeiket iskolába, s ehhez ők is megadják a lehető legnagyobb
segítséget.
Mire való a pénz?
Regionális vetélkedő Győrben
Győrben 2013. március 20-án a Hotel Famulus-ban került sor a
„2012/2013. tanévi Kereskedelmi és Hitelbank által szervezett
Vigyázz, Kész, Pénz! vetélkedőre. A verseny célja az volt, hogy a
gyermekek minél hamarabb hozzájussanak a pénzzel való bánás
alapfogalmaihoz.
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Nagylóki Általános Iskola 3.
osztályosai Csibrikné Dobai Orsolya
osztályfőnök felkészítésével vettek
részt a regionális középdöntőn. Ezt
azzal érdemelték ki, hogy az
iskolákba kiküldött feladatlapok
sorait kiválóan töltötték ki.
Milyen
feladatokat
kellett
megoldaniuk? Például: Fogalmazást
kellett írni arról, hogy a munkával
megkeresett pénzt helyesen hogyan
ossza be a család. A pénz manuális
ismerete,
matematikai,
logikai
feladatok megoldása. Ilyen és hasonló
kérdések forogtak a regionális
középdöntőben is.
A
696
csapatból
a
legfelkészültebbnek mutatkozott 5
csapat, ezek közé jutottak be a mi
kisdiákjaink. Név szerint: Csibi
Laura, Répási Nóra, Tóth Daniella,
Tóth Laura.

Számos
feladaton
keresztül
bizonyították talpraesettségüket a
pénz kezelése és felhasználása terén.
A versenyen kiderült az is, hogy ezek
a gyerekek már tudatában vannak a
családi
költségvetés
gondjaival,
bajaival. Együtt keresik szüleikkel a
legoptimálisabb felhasználást. Együtt
döntik azt is el, hogy mennyi jut az ő
számukra is.
Említésre méltó az az igyekezet,
amivel
a
mi
gyermekeink
szorgalmasan kutatták a verseny előtt
a várható kérdéseket, meg akarták
érteni, hogy mit miért tanulnak és e
közben
eredményesen
akartak
szerepelni.
Ez
mindnyájuknak
kitűnően
sikerült. Ebben nagy része volt Orsi
tanító néninek, akivel most a csapat
Nagylók
Általános
Iskolájának
hírnevet
szerzett.
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A Nagylóki Általános Iskola Iringó
csapata
A Nagylóki Általános Iskola Iringó
csapata, név szerint Lukácsi Nóra,
Répási Eszter Csenge, Sándor Fanni,
Tránszky Kitti, a székesfehérvári II.
Rákóczi Ferenc Magyar - Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskolában
„Jeles napok, ünnepi szokások a
hagyományok tükrében” címmel
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megrendezett
megyei
néprajzi
versenyen
II.
helyezést
értek
el.
A
versenyhez három levelezős
fordulót kellett teljesíteni. 21
résztvevő
csapatból
7
csapatot hívtak a döntőre,
ahol a lányok ezt az előkelő
helyezést szerezték meg.

A Kft. a tavalyi gazdasági évben 13 773 000 forint nettó árbevételt
realizált. Adózott eredménye 1 420 000 forint volt. A tevékenysége
során rövidebb, hosszabb időre helyben teremtett munkát, illetve
hozzájárult a helyi közösség gyarapodásához.
Jokli Nándor ügyvezető
Véradás

A Nagylóki Településfejlesztési Kft.
2012. évi gazdálkodása
A Nagylóki Településfejlesztési
Kft.-t a helyi önkormányzat 2011.
évben hozta létre. 2011. évben a Kft.
bonyolította a Részvételi demokrácia
pályázati program településünket
érintő részét.
2012. évben a Kft. volt a
kivitelezője a sportpálya területén
megépített játszótérnek, amely során
munkahely került létrehozásra helyi
lakosoknak, s ez által megélhetés
nagylóki családoknak. A Kft. végezte
a tevékenységi körébe tartozó büfészolgáltatást a háromnapos falunapi
rendezvényen,
a
történelmi
emléknapon, ill. egyéb – szervezők
által igényelt – rendezvényeken.
A Kft. 2012. évben anyagi
támogatással járult hozzá a Nagylóki
Gyermekekért Alapítvány és a
Sportegyesület
LEADER
pályázatainak
sikeres
megvalósításához, amellyel a helyi
közösség
eszközállománya
gyarapodott.

Iskolánk adott helyszínt a véradásnak március 14-én. Kis falunk 35
polgára adta vérét azért, hogy életeket mentsen. A rendszeres véradók
tudatában vannak annak, hogy szükség esetén a gyors segítséget ő,
családja, rokonsága körében, talán most adja. Emberszeretetük
szívüket is hozzáadja a leadott vérhez, hogy lehetőleg minden
rászorulón segíteni tudjanak.
A helyi Vöröskereszt részéről Viniczai Mária és Horgosi Józsefné
többévtizedes áldozatos szervező és lebonyolító tevékenységének
köszönhetően eredményes Nagylókon a véradás.

A Nagylóki Népdalkör 2012. évi eredményei
IX. Vass Lajos Népzenei Verseny Országos Középdöntő: Kiemelt Arany
minősítés
Aranypáva Nagydíjas Gála: Különdíj
IX. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei Döntő: Kiemelt Nívódíj
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Sajtóközlemény

Pályázat száma: KEOP-4.2.0/A/11-2011-0325
Projekt megnevezése: Energetikai fejlesztés a Ferkel Bau Építőipari
Kft. telephelyén
Kedvezményezett neve: Ferkel Bau Kft.
Támogatás összege: 18 896 220 Ft
Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő szervezet: Nemzeti Környezetvédelmi és Energetikai
Központ Nonprofit Kft.
Projekt rövid leírása: A Ferkel Bau Kft tulajdonában lévő Nagylók
külterületén (hrsz.: 0114/11. alatt) található telephelyen tervezett fa- és
fa-apríték szárító feldolgozó üzem energetikai korszerűsítése a
pályázat célja, melynek eredményeképp egy korszerű, környezeti
szempontoknak megfelelő üzem működhetne a településen. A cégünk
hosszútávú célja, egy könnyen fenntartható, környezeti szempontból
kevésbé ártalmas megoldás meghonosítása, mellyel példakövető
magatartás tanúsít a helyi lakosok és cégek felé. Mintaprojektünkkel
szeretnénk igazolni azt az elképzelést, mely egyben a cégünk
politikájának is része, hogy a természettel, környezettel összhangban
megvalósított fejlesztések jelentik az igazi értéket.
Márciusi tél
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Sajnos
a
farsanggal
csak
képletesen kergettük el a telet, mivel
márciusban
a
téli
időjárást
megszégyenítő
mennyiségű
hó
hullott, valamint időjárási viszonyok
alakultak
ki
úgy
országos
viszonylatban, mint településünk
vonatkozásában.
Március idusán a lehullott havat a
szél mind az utakra hordta, amely
következtében a településre vezető és
a belső utak némelyike járhatatlanná
vált. Az utak megtisztítása a szél
megszűnésével
rakodógépek
segítségével történt meg.
Hasonló téli időjárás köszöntött
ránk a hónap második felében,
amelyen már nem is lepődtünk meg.
Mindkét esetben az önkormányzat
segítségére
a
helyi
gazdák,
vállalkozók voltak, akik nélkül nem
bírtunk volna a hó eltakarításával.
Sajnos már megszokhattuk, hogy a
településre vezető közutakat is a helyi
közösségnek kell tisztán tartani, ha
közlekedni szeretnénk rajta. A
márciusi
hóeltakarításban
segítségünkre voltak: Plántek Imre,
Nánási József, Répási Tibor, Simon
Kft., Takács József, Feil László,
Bartos Kornél.
Köszönet a segítségükért!
Internetes véleménynyilvánítás
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Néhány gondolat a játszótér
elmúlt 10 hónap üzemeltetésének
tapasztalatairól.
A Bogárd és Vidéke hetilap a
tavalyi év június 7.-én megjelent
számában röviden foglalkozott a
nagylóki
játszótérrel,
amelyben
csúcsjátszótérnek nevezte és a
gyermekes családoknak figyelmébe
ajánlotta
hétvégi
kirándulási
programként. A másik vélemény azt
mondja, hogy ilyen játszótér még a
nagyvárosban sem található, hogy
ennyi játéklehetőség legyen egy
helyen és a gyerekek ilyen
biztonságban legyenek.
Meg kell mondjam, hogy ezek és
az ezekhez hasonló vélemények,
valamint
a
játszótér
állandó
belakottsága azt bizonyítják, hogy
nem volt felesleges a beruházás.
Hogy az a törekvés, amely
eredményezte ezt az értéket hasznos
volt és nem hiábavaló. Azonban az
üzemeltetés
eddigi
tapasztalatai
szerint látszik, hogy a létesítmény
használata
nem
rendeltetésének
megfelelően
történik,
nincs
kellőképpen megbecsülve. Igaz, a
játszótér területén nem került
kihelyezésre egyetlen egy tájékoztató,
tiltó, stb. tábla sem (kivéve az un.
projekttáblát), amelyik a megfelelő
használatra hívná fel a figyelmet.
Tehát nincs kitéve az a tábla, amelyik
tiltaná például, hogy a játszótéren
tilos:
dohányozni,
alkoholt
fogyasztani, szemetelni, rongálni, stb.
Úgy gondolom, hogy az efféle
cselekedetek
játszótéren
történő
mellőzésére nem tiltó tábla kellene,
hogy ösztönözze a használóját, hanem
alapvető, józan gondolkodás.
Az önkormányzat folyamatosan
karbantartja, takarítja a területet, hogy
napközben a játszótéren minél
kevesebb
papírzsebkendő,
cigarettavég, szétszórt napraforgómag
héja, elrágott rágógumi, esetleg
kiürült és feleslegessé vált üveg
legyen fellelhető. Letakarítjuk a sáros
cipőkkel összetaposott padok ülőkéjét
és a játékok elemeit. Gyakran
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szomorúan tapasztaljuk, hogy egyesek már megint nem a bejáraton
közelítették meg a területet, hanem a korláton másztak át és ezzel
letörték egy újabb bokor ágát.
Kedves Fiatalok!
(Természetesen, akinek nem inge ne vegye magára.)
Ezúton tisztelettel kérlek benneteket, hogy a játszóteret ne
használjátok sötétedés utáni gyülekező és szórakozó helynek.
Egyértelmű, hogy a fent nevezett rendellenességeket az éjszakába
nyúló játszótéren való tartózkodásotok után lehet észlelni. Úgy
gondolom, ti sem szívesen mentek olyan helyre, amit mások
összeszemeteltek vagy sároztak. Arról ne is beszéljünk, hogy ezeket a
dolgokat az ott játszó kisgyerekek a kezükbe vagy rosszabb esetben a
szájukba vehetnek.
Kedves Felnőttek!
Kérem Önöket, hogy bármilyen rendellenességet tapasztalnak a
játszótéren vagy azzal kapcsolatban, szíveskedjenek jelezni az
önkormányzatnál.
Ha minél többen fogjuk védeni és vigyázni azt, amit létrehoztunk,
akkor annál tovább fog tartani. Őrizzük meg közösen értékeinket!
Lakossági tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagylók Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosság egészségének és a
település felszín alatti vizeinek védelme érdekében megalkotta a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtéséről szóló
6/2013. (III. 27.) önkormányzati rendeletét.
Az Önkormányzat a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvizek begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését –
az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján továbbra is Killer Mihály (7000 Nagylók, Árpád u. 60.) egyéni
vállalkozó, mint közszolgáltató végzi.
Nagylók Községi Önkormányzat 6/2013. (III.27.) önkormányzati
rendelete értelmében az ingatlan tulajdonosa továbbra is köteles
az ingatlanán keletkező vagy onnan származó, az ideiglenes
tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések
ürítéséből származó, illetve közüzemi csatornahálózatba nem
vezetett szennyvizet- a külön jogszabályban meghatározott műszaki
és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára
vonatkozó hatósági előírások szerint - gyűjteni és az elszállítási
igényét a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatalba bejelenteni.
Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles az összegyűjtött
szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni, és a
közszolgáltatónak átadni, valamint a közszolgáltatási díjat megfizetni.
A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a szennyvizet az
ingatlantulajdonos előzetes – a Nagylóki Közös Önkormányzati
Hivatalnál történt – bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az
ideiglenes tárolásra szolgáló létesítményből történő elszállításáról.
A lakosság által fizetendő közszolgáltatási díj – figyelemmel az
Önkormányzat által nyújtott bruttó 404 Ft/m3 támogatásra –
változatlanul bruttó 889 Ft/m3.
Az intézményi, vállalkozói szolgáltatási díj bruttó 1293 Ft/m3.
Gálné Papp Erika jegyző
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Felhívás
Felkérem a Tisztelt Lakosságot,
hogy
amennyiben
bármilyen
közérdekű
információt,
vagy
véleményt szeretnének megosztani
a
közösséggel,
kérem
szíveskedjenek e-mailben eljuttatni
az önkormányzat e-mail címére
pmhivatal@nagylok.hu a negyedév
utolsó hónapjának végéig.
Tájékoztató
Tájékoztatom
a
Tisztelt
Lakosságot, hogy az önkormányzat
hivatalánál kaphatók saját nevelésű
egynyári virágok 4,5 literes
kaspóban 1100 forint egységáron.
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MEGHÍVÓ
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29én (hétfő) 17.30 órakor nyilvános ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme
Cím: 2435 Nagylók, hunyadi u. 1.
Napirend:
1.) Tájékoztató Sárbogárd és körzete 2012. évi munkaerő-piaci
helyzetéről
Előadó: Bíró Árpádné kirendeltség-vezető helyettes
2.) Tájékoztató az aktuális állategészségügyi feladatokról
Előadó: Dr. Bögyös Gábor járási főállatorvos
3.) Komplex beszámoló az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásról
Előadó: Gálné Papp Erika jegyző
4.) Nagylók – Hantos Védőnői Társulás 2012. évi költségvetésének
teljesítése
Előadó: Tóth József polgármester
5.) Nagylók – Hantos Községek
költségvetésének teljesítése
Előadó: Tóth József polgármester

Körjegyzősége

2012.

évi

6.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 16.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Tóth József polgármester

Továbbá, bontásból származó
járdalapok
50
Ft/db
áron
értékesítésre kerülnek. Érdeklődni
az önkormányzat hivatalában
munkaidőben.
Tájékoztató
A szőlőföldek, zártkertek alatti
mezőgazdasági út a rekultivált
szemétlerakótól
a
településre
vezető aszfaltozott útig kimérésre
került, abból a célból, hogy a
startmunka keretén belül az út
nyomvonalában található fákat,
bokrokat, benövéseket kitisztítsuk
és az utat a helyes nyomvonalba
tereljük. Kérem, hogy a földmérő
által kihelyezett jelölő karókat
őrizzük meg.
Felhívás
3000 db beton tetőcserép
ingyen elvihető Nagylók, Petőfi
utcából. Érdeklődni az alábbi
telefonszámon lehet: 06-20-5889071.

7.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Tóth József polgármester
8.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Tóth József polgármester
9.) 2012. évi Belsőellenőrzési jelentések elfogadása
Előadó: Tóth József polgármester
10.) Kábeltévé hálózat és fejállomás elhelyezésére szolgáló helyiség
bérbeadásáról szóló bérleti szerződéskötés
Előadó: Tóth József polgármester
11.) Óvodabővítés korszerűsítés céljából pályázat benyújtása
Előadó: Tóth József polgármester
12.) Étkezési normák emelése
Előadó: Tóth József polgármester
13.) Bejelentések

Tóth József polgármester
Nagylóki Hírmondó – Nagylók Községi Önkormányzat
hivatalos lapja • Felelős szerkesztő: Tóth József •
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elérhetőségei: 2435 Nagylók, Hunyadi u. 1., tel.: 06-25-507350, e-mail: pmhivatal@nagylok.hu, honlap: www.nagylok.hu

