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Polgármesteri évértékelõ

Ezúton teszek eleget kötelességemnek,  
beszámolok önöknek a 2012-es év 
Önkormányzati munkájáról. Egy évvel 
ezelõtt, a választási kampányban 
megírtam az elképzeléseimet a falunk 
jövõjét illetõen, és így ajánlottam 
magamat polgármesternek. Az éves 
munkát ennek a tükrében szeretném 
elemezni, így biztosítva Önöknek a 
jogos számonkérés lehetõségét.

Ígéret: A település rendezettségének 
egy éven belüli gyökeres változása.
A Széchenyi tér teljes felújítása 
megvalósult,  állandó gondnoki 
felügyelettel egész éven át rendezett 
képet mutat. A településre bevezetõ 
utak melletti fasorok teljes kitisztítása 
/fertõbozi, hidegségi/ megtörtént. A 
temetõtõl a vasút felé vezetõ út mindkét 
oldalán található árok, és annak partjai 
teljes egészében megtisztultak. A régi 
focipálya mindkét vége ki lett tisztítva.
Ezen kívül mezõgazdasági utak mentén 
is végeztünk  ároktisztítást /újtagi, vízállói út /.
A soproni utca rendbetétele csak 
részben valósult meg. A következõ 
évben folytatni kell az elkezdett 
munkát, és folyamatos kaszálással 
megakadályozni, hogy a már megtisztított 
területek újból rendetlenné váljanak.

Ígéret: Nyugodt hivatali légkör 
m e g t e re m t é s e ,  a  f e l e s l e g e s  
b ü ro k r á c i a  m e g s z ü n t e t é s e .
Az idei év az önkormányzatok számára 
rendkívül nehéz év volt, ilyen mértékû 
átalakítás a rendszerváltás óta nem volt. 
 Az iskola államosítása megtörtént, 
2013.01.01. után az állam a fenntartója 
és a mûködtetõje az iskolánknak. Járási 
hivatalok megalakultak, együttmûködési 
megállapodás keretében hivatali dolgozó 
átadása és tárgyi eszközök átadása, 
szintén január elsején megtörténik. 

 Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozása elõször Fertõboz, majd 
késõbb Pereszteg csatlakozásával 
létrejött, és január elsejétõl a három 
falut egy közös hivatal szolgálja ki.  
A székhely település Nagycenk. 
 Az állam az önkormányzat adósságát 
2012.12.28-án rendezi, ez 16 millió 
forintot jelent a településnek.
 A falumegújításra kiírt pályázatra kettõ 
teljes pályázati anyagot elkészítettünk, 
és beadtunk elbírálásra. Reménykedünk 
a pozitív döntésben, és akkor jövõre 
a falu központja is megszépül.
Gondolom, nem kell bizonygatnom, 
hogy ezek az elõbb felsorolt 
átalakulások és a pályázatok mennyi 
munkával jártak a hivatal részérõl. 
Folyamatosan szoros határidõvel 
dolgoztunk, és ennek ellenére a 
hivatalban egész évben jókedvûek 
voltunk. Mint a fociban mondják, végy 
egy jó kapust, így van ez a hivatali 
munkában, legyen egy jó jegyzõd. 
Dr. Galambos György aljegyzõ úr az 
egész hivatalnak biztonságot adott, az 
Õ szakmaiságának az eredménye a 
nyugodt hivatali légkör. Sajnálom, de 
január elsejétõl már nem lesz nálunk. 
Nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, 
tisztelettel voltunk egymás iránt, 
nagyon szépen köszönöm, hogy a 
kérésemet elfogadta, és eljött újra 
Nagycenkre a hivatalt vezetni. 
Köszönöm az egész éves munkáját, és 
szép nyugdíjas éveket kívánok neki. 
 Az Önkormányzati Képviselõ-
testületnek szintén rengeteg feladatot 
adott a sok átalakulás, ennek ellenére 
nyugodt légkörû volt minden testületi 
ülés, melyek hossza a kettõ órát egyszer 
sem haladta meg. Az egész évben hozott 
határozatok száma 98, míg az elõzõ 
években ez a szám 200-300 között 
mozgott. A felesleges bürokrácia 
megszüntetésénél erre gondoltam.

Tisztelt Nagycenkiek!

Köszönöm a Képviselõ-testület tagjainak, 
az alpolgármestereknek, a hivatal minden 
dolgozójának a munkáját, a hozzáállását 
a sikeres évhez. Mert ez az év a hivatal 
életében  egy  sikeres  év  volt .

Ígéret: A kicsinyesen takarékos 
gazdálkodást a fejlõdést elõtérbe helyezõ, 
fegyelmezett gazdálkodás fogja felváltani. 
 Az idei évben az elmúlt évek 
legnagyobb beruházása, a Széchenyi tér 
teljes rekonstrukciója megvalósult. 
A teljes költsége 22 millió forint volt, 
a pályázaton 12 millió forint támogatást 
kaptunk, a különbözetet a saját 
k ö l t s é g v e t é s ü n k b õ l  f e d e z t ü k .
 A Dózsa krt.-i lakóparkban kiépítettük 
négy telek kiszolgálását biztosító, 
víz-csatorna és villany közmûveket, 
ez  3,5  mill ió  forintba  került .
 Három út /tüzép, csapás, Soproni utca/ mart
aszfaltos burkolat felújítását végeztük el. 
A költségük összesen 2 millió forint volt.
 A községháza fûtési rendszerének az 
átalakítása megtörtént, így sok év után 
újra fûthetõ az egész épület egy idõben, 
így végre lehet télen is használni minden 
helyiségét. A védõnõi rendelõ és lakás 
fûtését szétválasztottuk, így pontos 
elszámolás történik, ez is több éve húzódott. 
Költségük összesen 1,5 millió forint volt.



 A Dózsa krt.-i lakópark teljes víz és 
csatorna tervezése megtörtént, jelenleg 
engedélyezés alatt van, a költségeket 
már kifizettük. (1,6 millió forint volt)
 A választások után a Kormányhivatal 
jelenlétében megtörtént az átadás-átvétel, 
teljesen pontos pénzügyi kimutatás 
alapján vettem át a falut. Az összes 
számlák és a lekötött pénzbetétek 
összege 32 millió forint volt. A jelenlegi 
pénzeszköz állományunk: 27 millió 
forint lekötött és 5,8 millió forint a 
számlákon, azaz összesen 32,5 millió 
forint. A felsorolt beruházások és a 
pénzügyi egyenleg alapján bátran 
kijelentem, hogy az ígéret nem csak 
ígéret maradt, a kuporgatás és a 
gazdálkodás között óriási a különbség.

Ígéret: Oktatási és nevelési intézmények 
szakmai önállóságát biztosítom.
Ez teljesen így mûködött az év folyamán, 
ezúton köszönöm mindkét intézmény 
vezetõjének és összes munkatársuknak 
az egész éves munkát. Az iskolában 
dolgozóknak  kívánom,  az  új  
munkáltatójuknál érezzék nagyon jól 
magukat, találják meg számításukat, és 
neveljék felelõsséggel a jövõt. Ígérem 
bármikor szükségük lesz ránk, mi mindig 
segíteni fogunk, mert a gyerekeink 
jövõje nekünk mindennél fontosabb.

Ígéret: Helyi rendezvények rendszerbe 
szervezése, civil szervezetekkel, 
egyesületekkel, vállalkozásokkal,
egyházzal jó kapcsolat kialakítása.
Amikor ezt az ígéretet tettem, tudtam, 
hogy ehhez nagyon sok kapcsolatot 
kell újraépíteni, amik tönkrementek az 
értelmetlen csatározásokban. Az összes 
ígéret közül ezt éreztem a legnehezebben 
megvalósíthatónak. A kulturális 
alpolgármesteri poszt kialakításával egy 
csapásra megoldás született. Bugledich 
Attila alpolgármester úr szereti és érti a 
rendezvényszervezést, és minden 
hónapban van bõven feladata. A 
kapcsolatok újraépítésével nem is volt 
különösebb dolgom, maguktól helyreálltak, 
bármilyen kéréssel fordultam bárkihez, 
mindig  segí tségemre  s ie t tek.
Ezek alapján már az Önök feladata 
értékelni az elmúlt évet, eldönteni, hogy 
az új képviselõ-testület a polgármesterrel 
az élen jól vagy kevésbé jól, 
esetleg rosszul végezte a munkáját.

Polgármesteri évértékelõ 

A jövõ év feladatok szempontjából 
talán kiszámíthatóbb lesz, de egy új 
rendszer biztos, hogy csikorogva fog 
üzemelni az elsõ idõszakban. Ezért 
kérem Önöket, legyenek türelemmel 
a hivatali munkát, az iskolai oktatást, 
a szemétszállítást illetõen. Még a 
Mercedes gyár is elõír bejáratási 
idõt  a  méregdrága  autójára.  
A képviselõ-testület az adórendeletét 
módosította, errõl az elõzõ Híradóban 
tájékoztatást kaptak. A rendeletmódosítás 
az én kezdeményezésemre történt, 
annak minden felelõssége az enyém.
Biztosan tudom, a falu érdekében meg 
kellett tenni. Több fordulón keresztül 
tárgyaltuk, végül a testület megszavazta, 
és meghatározta, a bevétel-növekedést 
csak fejlesztésre lehet felhasználni.
 
A jövõ évi hulladék szállításról is 
szeretnék önöknek felvilágosítást adni.
Magyarország az Európai Unióhoz 
való csatlakozásával elfogadott 
különbözõ európai normákat, közöttük 
a környezetvédelemre, a hulladék 
kezelésére vonatkozó szabályozást. 
A kötelezettség maradéktalan teljesítése 
érdekében 2005. áprilisában  45 település 
létrehozta a  Soproni Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati Társulást. 
A társulás pályázott az Európai Unió 
Kohéziós Alapjából hulladéklerakó és 
hasznosító rendszer kiépítésére, és 70% -os 
támogatást nyert. A lerakó Csér község 
területén fog megvalósulni, többszöri 
határidõ módosítással,  2013-ban. Az 
Uniós szabályoknak megfelelõen a 
parlament  2012.11.26-án elfogadta az 
új hulladéktörvényt. A törvény elõírja, 
hogy 2013.01.01-tõl kommunális 
hulladék szállítást és kezelést csak 
állami vagy önkormányzati többségi 
tulajdonnal rendelkezõ szolgáltató 
végezhet. Az önkormányzati társulás 
100% tulajdonosa lett a soproni 
hulladékszállító vállalatnak, az 
STKH-nak. Ebbõl következik, hogy 
a  szemétszállítást  az  érintett  
önkormányzatok, a saját tulajdonukat 
is képezõ szolgáltatóval kell, hogy 
végeztessék, ezért történik a szolgáltató 
váltás. Ami önöket a legjobban 
érdekli, az a szemétszállítási díj. 
A hulladéktörvény a szemétszállítás 
és kezelés díját a Magyar Energia 
Hivatal  hatáskörébe  rendel i .  

A szolgáltató és az önkormányzati 
társulás tanácsa /vezetõsége/ elkészíti 
az árképzési javaslatát, és azt elfogadásra 
felterjeszti a MEH-hez. Az idei 
árképzésbe beépítették a hulladéklerakó 
pályázat önrész fedezésére szolgáló 
hitel törlesztésének költségét is. Ezzel 
a döntéssel, mely Sopron mint többségi 
tulajdonos javaslatára történt, mi „vidéki” 
polgármesterek nem értünk egyet, ennek 
többször is hangot adtunk. Ez komoly 
áremelést jelentene, de ezt a javaslatot 
a MEH még nem véleményezte, bízunk 
benne, hogy ebben a formában nem 
fogja elfogadni. A jövõ év elsõ felében 
a kormány az ilyen uniós pályázat 
támogatási részét 95%-ra felemeli, így 
csak az 5% fedezésére lesz szükség, így 
az árképzéskor ez árcsökkentõ tényezõvé 
válik. Ezért a polgármesterek javasolták 
az elsõ év szemétszállítási díjának 
újragondolását. Árat egyenlõre nem 
tudok közölni önökkel, amennyiben a 
MEH elfogadja az árképzési javaslatot, 
akkor 60%- os áremelés fog megtörténni. 
Kapuvártól Sopronig minden településen 
egységes díjat kell fizetni. Kivétel 5 
település, akik rövid távú haszonszerzés 
érdekében kiléptek a társulásból 
2009-ben. Mint ahogy a társulás nevében 
is benne van, hulladékgazdálkodásról 
beszélünk, és nem csak elszállításról. 
Környezettudatos gondolkodásra van 
szükség ahhoz, hogy megértsük, a 
gyerekeink, unokáink, jövõjét illetõen 
kiemelten fontos a hulladékunk elhelyezése. 
A hulladéktörvény kimondja, csak 
nonprofit közszolgáltató végezheti a 
szolgáltatást, tehát csak a tényleges 
költséget lehet elszámolni a szemétdíjban. 
Én biztos vagyok benne, mi nagycenkiek 
környezettudatosan gondolkodunk, és a 
tiszta környezetet mindennél fontosabbnak 
tarjuk. A szolgáltatás január elsején 
elkezdõdik, a szolgáltató ígérete szerint
a két ünnep között szórólap formájában 
t á j é k o z t a t n i  f o g j a  Ö n ö k e t .

A jövõ évet illetõen továbbra is ígérem 
Önöknek a település vezetését illetõen 
a türelem, az alázat, a kompromisszum-
készség, a józan ítélõképesség fog vezérelni, 
és biztos vagyok benne, a Képviselõ-
testület tagjai is így cselekszenek.
Minden kedves Nagycenkinek áldott 
karácsonyt, békés, boldog új évet kívánok!

Csorba János - polgármester



Önkormányzati hírek

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 
versenytárgyalás útján elidegenítésre meghirdeti a következõ ingatlant:

Nagycenk, Gyár u. 11. szám alatti 5. számú, a nagycenki 312/14/5 hrsz. 
alatt nyilvántartott 33 m2 alapterületû komfort nélküli, 

részben felújításra szoruló, beköltözhetõ társasházi lakás.
A lakás kikiáltási induló eladási ára: 1.300.000,- Ft 

azaz Egymillió-háromszázezer forint.
A lakásokra vételi ajánlatot csak versenytárgyaláson lehet tenni. 

A megajánlott vételár emelésének minimuma 10.000,- Ft.

A versenytárgyalás helye és ideje:
Községháza I. emeleti kisterme (Nagycenk, Gyár u. 2.)

 2013. január 17-én 14:00 óra.

A lakások a helyszínen megtekinthetõk 2013. január 14-én 14:00 órakor. 
Egyéb tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban Percze Szilvia jegyzõtõl kérhetõ.

A Képviselõ-testület a negatív licitálás lehetõségét kizárja. 
Amennyiben egyetlen ajánlattévõ sem ajánlja meg az induló árat, 

a pályázatot a polgármester eredménytelennek nyilvánítja. 

 
Csorba János polgármester

Pályázati felhívás

Karácsonyi üdvözletek

Karácsonnyal kapcsolatban mindenki 
másra gondol. Van, aki ajándékra, 
van, aki sok munkára, van, aki ebben 
is csak pénzt szimatol. Karácsonnyal 
kapcsolatban mindenki másra készül, 
mindenki máshogy készül fel rá. Van, 
aki rutinnal vásárolja meg ajándékait, 
van, aki mindig csak elszúrja. Karácsony 
mindenkinek mást és mást jelent.Van, 
akinek a múltat, a soha vissza nem 
 

Karácsonyi gondolatok Kovács Csaba Albert atyától

térõ ünnepeket, van, akinek a 
látszólag elérhetetlen jövõt. Titokban 
azonban mindannyian érezzük és 
tudjuk, hogy a mélyben a lényeg ugyanaz. 
De ezt a lényeget még magunknak 
sem akarjuk megvallani; hát még 
rátenni egész életünket. Pedig ettõl 
függ ez a más és más karácsony. 
Ezt a bátor és õszinte lépést kívánom 
mindannyiunk számára ezen a karácsonyon!

Decemberben is sok program várt az
iskola diákjaira. A hagyományos
Mikulásbál idén is jó hangulatban 
telt. December 15-én Hûség napi
m e g e m l é k e z é s t  t a r t o t t u n k .
A decemberi, karácsony elõtti 
rendezvényeink sorába a karácsonyi
játszóház, bábszínházi elõadás (a 
Községháza nagytermében) valamint
a Falukarácsony tartozott még.
Sportesemények is voltak a közel-
múltban, a Sopron környéki körzeti
asztalitenisz bajnokságot a cenki 
sportcsarnokban rendeztük meg,
míg futsalban a IV. korosztályos 
csapatunk a körzeti döntõn szerzett
második helye révén bejutott a 
megyei selejtezõbe, ahol szintén
m á s o d i k  h e l y e z é s t  é r t  e l .

Kedves Télapó és Jézuska!
Köszönöm nektek a sok-sok édességet,
a szép karácsonyfát, amit iskolánkba

hoztatok, örömet szerezve ezzel
a gyerekeknek.

                                     Igazgató néni

A Szülõi Munkaközösség köszönetét

fejezi ki Nagy Dezsõnek, aki a Katalin

bálon biztosította a büfét. Köszönet 

továbbá a tombolatárgyat felajánlóknak,

illetve minden támogatónak, részt

vevõnek! Ezúton is köszönjük továbbá

Horváth Rezsõnek és családjának az 

iskolába felajánlott 2 db fenyõfát!

Iskolai hírek



Anyakönyvi hírekAz újságot írta és szerkesztette:
Benke Éva - Biosalvus Bt

tel:0036/30/9595637
e-mail: cenkihirado@gmail.com

Kiadja: 
Polgármesteri Hivatal, Nagycenk

Sporthírek

Maráz Imréné - szül: 1927

Búcsúzunk

Labdarúgás

Befejezõdtek a 2012/13-as bajnokság 
õszi küzdelmei. Felnõtt csapatunk
15 mérkõzés után 4 gyõzelemmel,
4 döntetlennel és 7 vereséggel, 
16 ponttal a 12. helyen áll a tabellán.
Az ificsapat 3 gyõzelem, 3 döntetlen
és 9 vereség mellett a 13. helyet 
foglalja el. Mindkét gárdának sok
sikert kívánunk a tavaszi folytatáshoz!

Utcabajnokság
Helyesbítés

Pályázat a sportpálya
fejlesztésére

A Nagycenki Sportegyesület a község
önkormányzatának támogatásával és
közremûködésével pályázatot adott be
az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében a sportpálya további
fejlesztésére. A csaknem 15 millió forint
összértékû, 100 %-os támogatottságú 
fejlesztés eredményeként teniszpályával 
és futópályával bõvülhet a létesítmény. 
A salakos, kerítéssel körbevett teniszpálya 
az edzõpálya és a Szent Imre utca közötti 
dombos területen kerülne kialakításra, 
míg a 60 méter hosszú futópálya 
a nemrégiben kialakított kosárpálya 
mögött húzodna, a patakparttól az 
edzõpályáig. Beszerzésre kerülne még
több sporteszköz (kapuk, kispadok...)
és térelem (padok, kukák...) is.
A pályázat elbírálása a jövõ év elején
várható. Bízunk a beadott pályázat
sikerében, melynek eredményeként 
újabb sportágakkal bõvülhet a nagycenki
sporttelep, tovább emelve a létesítmény
színvonalát és szélesítve a helyiek
sportolási lehetõségeit.

Az idei adventben több alkalom is adódott a hagyományos falukarácsonyon kívül a 
közös készülõdésre, ünnepvárásra. A helyszínek száma is gyarapodott, hiszen a 
Széchenyi téren felállított betlehem új színfoltja lett ennek az idõszaknak. A 
Széchenyi Lovasképzési Központ lovas kocsit biztosított a Mikulásnak, aki így 
könnyedén bejárta a falut, hogy találkozhasson a szófogadásukról messze földön 
híres nagycenki gyerekekkel. Templomi kórusunk adventi koncertje lélekemelõ volt 
ezúttal is, a hallgatóság egy jól összeállított, szép mûsort élvezhetett a templomban. 
Az immár ötödik adventi vásár megrendezése az idén sajnos veszélybe került, mert 
a kastélyparkban felállított sátrakat péntek éjszaka tönkretette a szél, de a jó ötlet, a 
gyors intézkedés és a sok segítség eredményeként változatlan program várta a 
nagycenkieket  a télikertben. Az Önkormányzat, a helyi civil szervezetek, a Friends of 
Europe nagycenki szervezete és a Biosalvus Bt. szervezésében megvalósuló program 
részeként csodálatos koncertnek adott otthont a Széchenyi-kastély díszterme. 
Reméljük, hogy a bécsújhelyi zeneiskolások és tanáraik nem utoljára jártak itt nálunk!
Mindannyiunk ünnepi készülõdését teszik szebbé a közös élmények, programok. A 
fentiek megvalósulása nem csak a szervezõk, hanem mindazok érdeme is, akik 
segítették a munkát. Rengeteg név szerepelhetne itt, vége nincs a sornak! Hálás 
köszönet mindenkinek, aki így vagy úgy, de kivette a részét a szervezésbõl, 
lebonyolításból, és hozzájárult a közös karácsonyi várakozás örömének megéléséhez! 
Köszönet mindannyiuknak!

Advent Nagycenken

„Nõ a dér, álom jár, hó kering az ág közt, karácsony ünnepe lépeget a fák közt.”
Weöres Sándor

Elõzõ számunkban sajnos tévesen jelent
meg az utcabajnokság idõpontja.
Helyesen: december 22. szombat
reggel 8 órától a tornacsarnokban.
A hibáért elnézésüket kérjük!

Köszönetnyilvánítás

Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
nemrégiben Nagycenkre költözött Kóta 
Mártonnak és Kóta Veronikának, hogy az 
adventi vásárra, egyúttal a Falukarácsonyra 
szép falukarácsonyfát felajánlottak!

További képek a www.nagycenk.hu és a www.szechenyifaluja.hu weboldalakon
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