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Tisztelt nagycenkiek! 

A választások után azonnal leültünk tárgyalni a megválasztott képviselőkkel, megtárgyaltuk 
milyen formában, állítsuk fel az Önkormányzatot. Megállapodtunk, hogy újra létrehozzuk a 
Költségvetési és Gazdálkodási Bizottságot. A település fejlődésének szélesebb körben történő 
áttekintésére, vizsgálatára, és a megfelelő megoldás megtalálása érdekében. Külsős tagként, 
aktív, és nagy gazdasági tapasztalatokkal rendelkező személyek kerültek a bizottságba Lex 
Ernő és Kecskés Zoltán személyében. A bizottságot Barasits László irányítja és Horváth 
Rezső, Matiasec János képviselő urak a tagjai. 

Fontosnak éreztük, hogy továbbra is megmaradjon az Egészségügyi és Szociális Bizottság. 
Személyi összetétele: Horváth János az elnök, tagjai Nemes Viktória, Matiasec János, mint 
testületi tagok. Dr Hudomelné Dózsa Margit és Bíró Béláné, mint külsős tagok végeznek 
munkát a bizottságban. 

Társadalmi megbízatású polgármesterként dolgozom, ez annyit jelent hogy továbbra is van 
főállásom. A polgármesteri teendőket másodállásban végzem, de minden feladatot elvégzünk, 
ezért két alpolgármesterrel működtetjük az önkormányzatot meghatározott feladat 
felosztásban.  

A két alpolgármester személyét is egyetértésben választottuk ki a képviselőkkel. 

Bugledich Attila alpolgármester úr, mint a képviselő-testület tagja a polgármester helyettese, 
és, mint társadalmi megbízatású alpolgármester meghatározott feladatköröket lát el. A kultúra 
és turisztika, rendezvényszervezés, köznevelési feladatok koordinálása, kiadványok 
szerkesztése, partnerkapcsolatok ápolása, pályázat figyelés, oktatási intézmény napi 
működésével felmerülő problémák első körben történő kezelése. Nagyon fontos és nehéz 
feladat vár rá az idei évben, az iskola állami tulajdonba kerülésének felügyelete, a legjobb 
megoldás megtalálása érdekében kiemelten fontos lesz az ö munkája. Ezeket a feladatokat a 
napi hivatali munka mellett nem biztos, hogy kellő alapossággal tudnám kezelni. 

Horváth László külsős alpolgármesterként részt vesz az önkormányzati munka 
előkészítésében, részt vesz az üléseken, tárgyalási szinten hozzászólási joga van, de a 
döntésekben nem vehet részt, nem szavazhat. Az én kérésemre, a képviselő testületi tagok 
támogatásával, szavazatával került megválasztásra a személye. Széleskörű gazdasági, 
kulturális kapcsolataival segíti munkámat. Kérésemre mindig a falu rendelkezésére áll. 

Ezzel a személyi összetétellel kezdtük el az önkormányzati munkát. 

A Polgármesteri Hivatal mindennapi eredményes munkavégzéséhez fontos a polgármester 
és a jegyző jó munkakapcsolata, egymás iránt teljes körű kell, hogy legyen a bizalom. Az első 
hét után számomra kiderült, hogy ez a bizalom nem lesz meg részemről, mert szakmailag és 
emberileg is határozott jegyzőt tudok csak elképzelni. Két lehetőségem volt, megpróbálom az 
együttes munkát, és amikor biztosan beigazolódik az aggályom, akkor jelzem a testületnek és 
kérem a váltást. Vagy előre megyek az ügyben, még mielőtt baj lenne. Az utóbbit 
választottam. 



Tájékoztattam a képviselőket az aggályaimról, és kértem támogatásukat a jövőnk 
érdekében. Javasoltam, hogy tárgyalok a jegyző úrral a munkaviszony megszüntetéséről, 
Három lehetőség volt a munkaviszony megszüntetésére, a jegyző úr lemond, vagy a testület 
felmond neki, amit nehéz megindokolni, hogy ne lehessen megtámadni munkaügyi bíróságon, 
vagy közös megegyezéssel válunk el, lehetőleg emberi módon, ahogy illik. Egyeztető 
tárgyalásokat folytattam a jegyző úrral, és megállapodtunk háromhavi végkielégítésben, ami 
nettó 553 000ft-ot jelentett. Ez egy havival több, mint a másik két lehetőségnél lett volna.. 
Továbbá javasoltam a testületnek aljegyző kinevezését az átmeneti időszakra. 
Fontos szempont volt részemről, hogy rutinos, nagy tapasztalattal rendelkező személy legyen 
az aljegyzőnk. A képviselő-testület támogatta a javaslatomat, és meghirdettük az aljegyzői 
állást. Négy pályázat érkezett, közöttük volt a falunk és Sopron volt jegyzőjének dr. 
Galambos Györgynek a pályázata is, aminek én nagyon örültem. 
Aljegyzőnek dr. Galambos Györgyöt választotta a képviselő-testület, személye ismert Önök 
előtt, mert hat évet már volt a falunk jegyzője. Aljegyző Úr tapasztalata, szakmai 
felkészültsége, elengedhetetlenül fontos a falunak, hogy ebben az átmeneti időszakban, a 
lehető legjobb megoldást válasszuk, a közös önkormányzati hivatal létrehozásában, egy másik 
településsel. Fontos hogy lehetőleg naprakész legyen a hivatali munka, és mire az átalakulás 
abba a szakaszába érkezik, amikor konkrétan létrehozzuk a közös önkormányzati hivatalt, 
nyugodtan tudjuk megtenni. Az aljegyző úr személye teljes önbizalmat adott nekem, és 
érzem, hogy a hivatal dolgozóinak is, mert tudjuk, hogy igazi vezetője van a hivatalnak. 
Biztosíthatom önöket, hogy csak ez volt a jó megoldás. 

Egyébként nem titok a szándékunk, Fertőbozzal szeretnénk a csatlakozást, ezért már 
megkezdtük a jó kapcsolat kiépítését, a polgármesterrel és a képviselőkkel. Részükről is 
elfogadhatónak tűnik a „házasság.” 

Röviden az eddigi munkámról: 

Az elmúlt két és fél hónapban minden eseményen, rendezvényen részt vettem, úgy érzem 
sikerült méltóképpen képviselnem a falut, és a jövőnk érdekében kapcsolatokat teremteni.  

Bugledich Attila alpolgármester úrral napi munkakapcsolatban állok, nagyon jó a feladat 
megosztásunk, egymást jól kiegészítjük. 

Horváth László alpolgármester úr kérésemre mindig a segítségemre van, személye fontos az 
eredményes munkában. 

A képviselő testülettel és a bizottsági tagokkal rendszeres egyeztető beszélgetéseket folytatok, 
meghallgatom a véleményüket és ők is az enyémet. 

A Hivatal dolgozói mindenben a segítségemre vannak, kapcsolatunk nagyon emberi, jó érzés 
közöttük lenni. Ugyanez mondható el az intézményvezetőkkel való munkakapcsolatomról. 

Napi probléma, gond van elég, de mindig van megoldás is, ezért van biztos jövőnk is. Az 
önkormányzatunk jogutódja az előző önkormányzatnak, ezért minden folyamatban lévő 
ügyet meg fogunk oldani, visszamutogatás nélkül. Nem keresek csontvázakat. Mindenkihez 
tisztelettel közeledem és eddig még mindenki barátsággal állt hozzám, bármit kértem 
mindenben megpróbáltak segíteni, elutasítással, ellenszenvvel nem találkoztam. Ezúton is 
köszönöm a bizalmat, azon leszek, hogy a jövőben se kelljen szégyenkeznem, és Önöknek 
sem énmiattam. 

 



És most szeretnék beszámolni az idei év fontos feladatairól Önöknek röviden 

 Megkezdtük a Széchenyi-tér teljes felújítását, szerencsénkre az idő kegyes hozzánk, 
ezért a munkálatok nagyon jól haladnak. A határidő tartásával remélhetőleg nem lesz 
probléma. Kettő nagy fenyőfát és egy lombhullató nagy fát ki kellett vágnunk, mert 
elszáradásnak indultak. Horváth Rezső képviselő úr ingyen elvégezte ezt a munkát. 
Sajnos a teret körbe fogó vörös kő lábazat megmarad, csak ki lesz javítva, mert a 
pályázat nem tartalmazza az elbontását, és új megépítését, ezért ahhoz nem lehet 
hozzányúlni. De ettől függetlenül teljesen megszépül a tér mindnyájunk örömére. A 
pályázatban 10-13 millió forint között lesz az az összeg, amit le tudunk hívni, ez 
pontosan csak az elszámolásnál derül ki. A teljes költsége a beruházásnak kb. 22 
millió forint. Ez tartalmazza a kivitelezést, a pályázatírást és menedzselést, a műszaki 
ellenőrzést, a kommunikációs és információs költségeket, a közbeszerzési eljárás 
költségét. A kivitelezés költsége 19,7 millió, a többi a járulékos költség, de ezek 
nélkül nem lehetséges a közbeszerzést végrehajtani. A fedezet rendelkezésünkre áll, az 
összes költséget ki tudjuk fizetni, a megnyert összeget lehívjuk, és a kifizetéssel 
remélem nem lesz gond. 

 Tavasszal elkezdjük a Dózsa krt. végén a telkek egy részének közművesítését, 
jelenleg az engedélyeztetések folynak. Van érdeklődés telkek iránt, ezért a további 
közművesítés terveit el fogjuk készíttetni, forrást próbálunk keresni a kiépítésükre, 
mert közműves telkeket akarunk értékesíteni, hogy azon a területen valódi építkezések 
történjenek. Ezen telkek értékét majd a beruházás költségeinek teljes tudatában tudjuk 
meghatározni. Az ipari területünk értékesítésével is kell, hogy foglalkozzunk. Bíznunk 
kell a szerencsében is, egyszer ránk találhatna. 

 Településünk rendezettségére nagy hangsúlyt fektetünk az idei évben, már most több 
helyen elkezdődtek a tisztítások. További jelentkezőket szívesen várunk a tisztításra, a 
kitermelt fával tudjuk meghálálni a munkájukat. Horváth Rezső Képviselő Úr 
koordinálja a munkákat, a jelentkezők őt keressék. 

 Virágok, növények ültetésére, parkok gondozására, költségvetésünkben nagyobb 
lehetőséget biztosítunk, s remélem, a falu arculatán ez meglátszik. Ehhez szakember 
segítségét is igénybe fogjuk venni. 

 A volt vágóhíd épületének elbontása tovább nem halasztható, életveszélyes, én nem 
fogok felelősséget vállalni egy esetleges baleset miatt. Pénzt nem fogunk rá áldozni, 
tavasszal elbontásra kerül.  

 Az iskola és óvoda egy helyrajzi számon szerepel, ezért a terület megosztása 
szükséges, mert az iskola 2013. január 1. után az állam tulajdonába kerül, és az egész 
területet nem fogjuk az állam tulajdonába adni. Az iskola melletti vizesblokkot 
pályázat útján egy közösségi házzá szeretnénk alakítani, mert erre most lesz pályázati 
lehetőség, amiben megpróbálunk indulni. 

 A közös önkormányzati hivatal létrehozása egy másik településsel (Fertőboz) 
elengedhetetlen, mivel az új önkormányzati törvény szerint csak 2000 fő fölött lehet 
önálló hivatala egy településnek, ha nincs meg a szükséges lélekszám, társulni kell. A 
tárgyalások jól haladnak a fertőbozi önkormányzattal.  

 Mindent meg kell tennünk, hogy az iskola állami fenntartása esetén is megmaradjon a 
nyolc osztályos oktatás. 2013-tól közvetett ráhatása lesz már csak az önkormányzatnak 
az iskolára, ezért még nehezebb ez a feladat. 

 A községháza felújítását és a faluközpontot megterveztetjük, hogy pontosan tudjuk 
mi a teendő, és legyen egy komplett terv a kezünkben bármikor is van lehetőség 
pályázaton indulni. A községháza tetején a cserepet le kell cserélni, mert nagyon rossz 
állapotban van, így már most tudjuk, az első lépés a tetőre vezet. 

Nagyon röviden ezek lesznek az idei év feladatai, a megoldásuk nem lesz ilyen egyszerű, mint 
a felsorolásuk. 



 

Röviden a költségvetésről: 

 

Az önkormányzat gazdálkodásának legfontosabb eleme a költségvetése, nélküle nem lehetne 
működtetni az intézményeket és a falut, ezért egy előre átgondolt, a feladatok számbavételét 
követően kialakított komplex rendszer. 

Az idei évben egy törvényi módosítás miatt egy teljesen új költségvetési rendszert kell 
bevezetni, de ennek a technikája nincs ismertetve, ezért ezt csak a későbbiekben tudjuk 
elkészíteni. Természetesen az előbbi évekhez hasonlóan elkészítettük a tervezetet és ezt 
fogjuk tárgyalni a testülettel. 

A fő számok: 258 590 000 Ft bevétellel és kiadással készült a költségvetés. 

A tartalék 6 890 000Ft úgy, hogy a Széchenyi téri beruházás és a Dózsa krt.-i 
közműfejlesztések is benne vannak. A gazdálkodásunkat a megfontoltság fogja jellemezni, de 
a fejlesztésen kívül a kulturált környezetre komoly gondot fordítunk, és természetesen a 
korábbiaknál jóval nagyobb összeget is. 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

 

 

         Csorba János 
         polgármester 

 
 


