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JEGYZŐKÖNYV 

   
Jelen vannak: Csorba János polgármester 

                         Bugledich Attila alpolgármester 

                         Barasits László 

                         Horváth János   

                         Horváth Rezső 

                         Matiasec János 

                         Nemes Viktória  

 

                         Horváth László alpolgármester 

                         dr. Galambos György 

 

Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. január 26- 

án tartott rendes ülésén. 

 

Az ülés helye: Nagycenk Községháza, Dísz-illetve Kistanácskozó terem 
 

 

Csorba János polgármester megnyitja az ülést. Elmondja, hogy Nemes Viktória 

később érkezik, de így is határozatképes a testület. Ismerteti a napirendi 

pontokat, a képviselők az anyagokat megkapták, illetve van két plusz sürgősségi 

napirendi pont, ezeket javasolja 7. pontként a nagycenki 0239/7 hrsz-ú ingatlan 

kérdésének megtárgyalását, valamint 8. napirendi pontként a helytörténeti 

gyűjtemény-faluház pályázat kérdésének átbeszélését.  

 

A két sürgősségi napirendi pont felvétele megszavazásra került: 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

Csorba János megkérdezte, hogy van-e valakinek még az így összeállt 

napirendhez hozzáfűznivalója, és feltette szavazásra a 8 pontból álló napirendet: 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 
Az ülés napirendje: 

 
1. Közmeghallgatás 

 

2. Az önkormányzat és szervei 2011.évi költségvetésének II. módosítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

3. Az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetése (1. forduló) 
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Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

4. A nagycenki Széchenyi István Általános Iskola igazgatóhelyettesi státuszának visszaállítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

5.A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 11/2006.(V.3.) rendelet 

módosításáról  

Előterjesztő: dr. Galambos György aljegyző 

 

6.A nagycenki 0247/4 és 272/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó területhasználati szerződés 

megszüntetése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

7. A nagycenki 0239/7 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos nyilatkozat 

Előterjesztő: Csorba János polgármester  

 

8. Helytörténeti gyűjtemény-faluház pályázat 

Előterjesztő: Bugledich Attila 

 

Egyebek: 

 

 

1. Közmeghallgatás: 
(megjelent 16 érdeklődő) 
 

Csorba János polgármester köszönti a megjelenteket és megtartja 

beszámolóját: 

Tisztelt Megjelentek, Tisztelt Nagycenkiek! A mai közmeghallgatás három 

részből fog állni: 

-először beszámolok a választások óta eltelt időszakról, a ránk váró feladatokról és 

röviden a költségvetésről. 

-másodszor Bugledich Attila Alpolgármester úr fog Önöknek beszámolni a 

kulturális és turisztikai feladatokról. 

-harmadszor az Önök felvetéseit meghallgatva, próbálunk azokra választ adni, és 

megoldást találni. 

 

Először is ismertetem eddigi munkámat: 

A választások után azonnal leültünk tárgyalni a megválasztott képviselőkkel, 

megtárgyaltuk, hogy 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.  
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A bizottságot Barasits László irányítja és Horváth Rezső, Matiasec János 

képviselők 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 és 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 polgármester helyettes, mint társadalmi megbízatású 

alpolgármester meghatározott feladatköröket lát el. Ő foglalkozik a kultúra és 

turisztika, rendezvényszervezés, köznevelési feladatok koordinálása, kiadványok 

szerkesztése, partnerkapcsolatok ápolása, pályázatfigyelés, oktatási intézmény napi 

működésével felmerülő problémák első körben történő kezelésével. 

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 ő 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 munka kapcsolata, egymás iránt teljes körű kell, hogy 

legyen a bizalom. Az első hét után számomra kiderült, hogy ez a bizalom dr. Pintér 
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Gábor felé nem lesz meg részemről, mert szakmailag és emberileg egy határozott, 

jegyzőt tudok csak elképzelni.  

Két lehetőségem volt: megpróbálom a közös munkát, és amikor biztosan 

beigazolódik az aggályom, akkor jelzem a testületnek és kérem váltást.  

Vagy előre megyek az ügyben, még mielőtt baj lenne. Az utóbbit választottam. 

Tájékoztattam a képviselőket az aggályaimról, és kértem támogatásukat a jövőnk 

érdekében. J 

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 úgy, hogy ne lehessen 

megtámadni munkaügyi bíróságon, vagy közös megegyezéssel lehetőleg emberi 

módon, ahogy illik.  

Egyezkedő tárgyalásokat folytattam a jegyző úrral és megállapodtunk háromhavi 

bérének kifizetésével végkielégítésként, ami nettó 553 000ft-ot jelent.  

Ez egy havival több, mint a másik két lehetőségnél lett volna. 

Továbbá javasoltam a testületnek egy 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, 

lehet hogy annak az eredménye, hogy most itt ül közöttünk. 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Fertőboz polgármesterét Tóth József urat, 

Részükről is elfogadhatónak tűnik ez a „házasság”. 
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Röviden az eddigi munkámról: 

Az elmúlt két és fél hónapban minden eseményen, rendezvényen részt vettem, úgy 

érzem sikerült méltó képen képviselnem a falut és a jövőnk érdekében 

kapcsolatokat teremteni.  

Bugledich Attila alpolgármester úrral napi munka kapcsolatban 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 intézmény vezetőkkel való munkakapcsolatomról is. 

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 fordult 

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. Szerencsére 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. 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 hozzá nyúlni. De ettől 

függetlenül teljesen megszépül a tér mindnyájunk örömére. A pályázatban 

10-13 millió forint között lesz az az összeg, amit le tudunk hívni, pontosan 

csak az elszámolásnál derül ki. A teljes költsége a beruházásnak kb. 22 

millió forint. Ez tartalmazza a kivitelezést, a pályázatírást, a projekt 

menedzseri költséget, 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. 
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 Tavasszal elkezdjük a Dózsa krt. végén a telkek egy részének 

közművesítését, jelenleg az engedélyeztetések folynak. Érdeklődés van a 

telkek után 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 foglalkoznunk. 

Bíznunk kell a szerencsében is, hogy egyszer ránk talál. 

 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 koordinálja a munkákat, a jelentkezők őt keressék. 

 Virágok, növények ültetésére, parkok gondozására, költségvetésünkben 

nagyobb lehetőséget biztosítunk, s remélem, a falu arculatán ez meglátszik 

majd. Ehhez szakember segítségét is igénybe fogjuk venni. 

 A volt vágóhíd épületének elbontása tovább nem halasztható, 

életveszélyes, én nem fogok felelősséget vállalni egy esetleges balesetért. 

Pénzt nem fogunk rá áldozni, tavasszal elbontatom. 

 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 kialakítani, mert erre most lesz pályázati lehetőség, amiben 

megpróbálunk indulni. 

 A közös önkormányzati hivatal létrehozása egy másik településsel 

(Fertőboz) 

 Mindent meg kell tennünk, hogy az iskola állami fenntartásánál is, 

megmaradjon a nyolc osztályos oktatás. Közvetett feladat, ezért még 

nehezebb. 

 A községháza felújítását és a falu központot megterveztetjük, hogy 

pontosan tudjuk mi a teendő és legyen egy komplett terv a kezünkben 

bármikor is van lehetőség pályázaton indulni. A tetőn 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 költségvetés, ami nélkül 

nem lehetne működtetni az intézményeket és a falut. 
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Az idei évben törvényi módosítás miatt egy teljesen új költségvetési rendszert kell 

bevezetni, de ennek a technikája még nem ismert, 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: 6 890 000,- Ft és ez úgy, hogy a Széchenyi téri beruházás, a Dózsa krt. 

közműfejlesztések benne vannak.  

 

A gazdálkodásunkat a megfontoltság fogja jellemezni, de a fejlesztésen 

kívül a kulturált környezetre komoly gondot fordítunk, és természetesen 

jóval nagyobb összeget is. 

Csorba János polgármester átadja a szót Bugledich Attila alpolgármesternek. 
 

Tisztelt Nagycenkiek! 

 

Az alakuló ülésen, november végén polgármester úr és jómagam tájékoztattuk 

Önöket arról, hogy egy új, a korábbiaktól eltérő formában, munkamegosztásban 

fog dolgozni a polgármester és az alpolgármester. Két hónap tapasztalatai 

alapján elmondható, hogy az újrendszer jól működik, a polgármester úrral 

kimondottan jó, napi szintű munkakapcsolatban vagyunk, s feladatmegosztás, és 

tényleges munkavégzés is gördülékenyen zajlik. Az alpolgármester feladatai 

közé tartozik az oktatás-nevelés, kultúra-rendezvények, nemzetközi kapcsolatok, 

sport-civil szervezetek, települési marketing, pályázatfigyelés, pályázatírás. 

Az eddig eltelt időszakban az egyes területeken a következőkről tudok 

beszámolni. 

 

Oktatás-nevelés: Megszületett az új köznevelési törvény, ami jelentős 

változásokkal jár az iskola tekintetében, mivel 2013. január 1-től az állami kézbe 

kerül az iskola működtetése, egyúttal nagy valószínűséggel az állam tulajdonába 

kerül az általános iskola épülete is. Az új törvénynek számos homályos, vagy 

egyáltalán nem szabályozott része van, ennek kapcsán az iskola igazgatójával 

részt vettünk és a továbbiakban is részt fogunk venni olyan előadásokon, 

értekezleteken, ahol talán a lényegi részletekről is kapunk információkat. A cél 

egyértelműen az, hogy továbbra is, és hosszú távon nyolc osztállyal működő 

általános iskola legyen Nagycenken, és erre jelen állás szerint minden esély 

megvan. Az iskola helyzetéről, a további fejleményekről folyamatosan 

tájékoztatjuk Önöket. 

 

Kultúra-rendezvények: Az év végi időszakban szerencsére sok színvonalas és 

nagy érdeklődés mellett lezajlott rendezvény volt Nagycenken. Járt a Mikulás 

Nagycenken, adventi vásár és koncert volt a kastélyban, falukarácsony, 
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karácsonyi köszöntés, és karácsonyi koccintás. Majd már januárban a 

galambkiállítás, (amelynek reklámszervezésében, kiadványkészítésében 

működtünk, működtem közre, a reklámanyagok, kiadványok már a december 

közepén bérleti konstrukcióban beszerzett digitális nyomtatón készültek, 

csakúgy, mint a Cenki Híradó) tűzgyújtás a Doni áttörés emlékére, jótékonysági 

bál. Az önkormányzat szervezőként, közreműködőként vagy támogatóként vett 

részt a rendezvényeken. A továbbiakban is több programmal készülünk, ezekről 

folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a honlapon és az újság hasábjain. Itt kell 

elmondanom, hogy örvendetes módon a Cenki Híradó ettől az évtől havi 

rendszerességgel jelenik meg. A havonta megjelenő újság pedig nem jelent 

többletköltséget a korábbiakhoz képest, amikor csak évente négyszer volt Cenki 

Híradó, mivel helyben készül, nem kell külsős nyomdát fizetni. Az 

önkormányzat egyéb kiadványait, illetve nagycenki szervezetek, rendezvények 

kiadványainak, reklámanyagainak elkészítését is tudjuk vállalni, jelentős anyagi 

megtakarítást érve el ezzel. 

 

Nemzetközi kapcsolatok: A márciusi Charta-találkozó szervezése javában 

zajlik, Matiasecné dr.Tóth Melinda és Matiasec János vezetésével létrejött egy 

szervező csoport. Igyekszünk a lehető legjobban előkészíteni a programot. 

Várjuk továbbra is újabb segítők, közreműködők jelentkezését, illetve célzottan 

is fogunk még megkeresni személyeket a szervezés, lebonyolítás kapcsán. A 

honlapon, az újságban is folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a találkozóról. 

Fontos, hogy jól felkészüljünk, és színvonalas rendezvényt hozzunk tető alá, 

öregbítve Nagycenk jó hírét a világban. 

 

Sport-civil szervezetek: Felvettük a kapcsolatot más sportegyesületekkel, rajtuk 

keresztül pedig erre szakosodott cégekkel, hogy az új törvényi szabályozás adta 

lehetőségeket kihasználva, a társasági adóból minél több támogatást tudjunk 

szerezni a sportegyesület számára. 

 

Pályázatfigyelés-pályázatírás: Több pályázati lehetőségről is tárgyaltunk 

polgármester úrral együtt, felvetődött a Nagycenk-Pereszteg közti út 

rendbehozatala, a Községháza felújítása, illetve egy helytörténeti gyűjtemény, 

faluház kialakítása is. A pályázati feltételek, határidők, anyagi kondíciók miatt 

ebben az évben úgy tűnik, az utóbbinak, faluház kialakításának van realitása. Az 

ötletadó Szabó Attila, aki benyújtott egy koncepciót a testülethez, erről, és a 

faluház létrehozására pályázat beadásáról a januári testületi ülésen döntés is 

születik. 
További munkámról a későbbiek során is tájékoztatni fogom Önöket. 
 

Csorba János: Innen az Önöké a szó, szívesen várjuk kérdéseiket, javaslataikat 

és lehetőség szerint meg is válaszoljuk azokat: 
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Füzi Ernő (Nagycenk, Szent Imre u.20.) kér szót, és megköszöni mindazoknak, 

akik a január 21.-én megrendezésre került Jótékonysági Bál sikeréhez 

részvételükkel, támogatással, adományokkal hozzájárultak. Külön köszönetét 

fejezte ki Csorba János polgármesternek és Matiasec János képviselőnek az 

anyagi támogatásukért. 

Megkéri Bugledich Attilát, hogy ez kerüljön be a Cenki Híradó következő 

számába. Csorba János polgármester elmondja, hogy ők nem azért tették és 

örülnek, hogy részt vehettek és támogathatták ezt a nemes célt, illetve köszönet 

illeti Füzy Ernőt, hogy megszervezte ezt a bált, mellyel sikerült a templom 

felújítását támogatni. 

 

Hadarits Ernő (Nagycenk, Selyemfonoda u.12.) 

Az utak és járdák felújítása felől érdeklődött, történik-e valami változás, mire 

lehet számítani? Lesz-e felújítás, javítás a közeljövőben? 

Csorba János elmondja, hogy az idén is szánnak, terveznek út, ill. 

járdajavításra, és az idén talán több lehetőség lesz a Dózsa krt.-i telkek 

értékesítésére és akkor abból a forrásból lehet majd visszaforgatni ilyen célokra. 

Tudják, hogy ez komoly probléma, de felelőtlen ígérgetésekbe nem szeretne 

bocsátkozni. Nagyon sok gond, megoldatlan probléma van: a faluközpont, a 

hivatal épülete stb.  

Így a járdákra nagy beruházást nem tud ígérni, de evidenciában tartják. 

 

Udvardi Imréné (Nagycenk, Gyár u.28.) 

Örömét és köszönetét fejezte ki, hogy ilyen összefogó, összetartó társaság 

létesült, és hogy mosolyt látni a hivatalban is, öröm bemenni. Felajánlotta 

segítségét a testületnek. 

A másik téma a „Kisbolt” körüli szeméttárolók állapota, jó lenne a játszótér 

felőli kis füves részbe beállítani, mert rendezettebb, esztétikusabb lenne és 

biztonságosabb is a közlekedés szempontjából. 

Csorba János megköszöni az észrevételt, megígéri, hogy, odafigyelnek majd 

erre a dologra, de ismerteti, hogy a következő évben átkerül a hulladékszállítás 

Sopronhoz az STKH-hoz, szelektív módon. Zsákos begyűjtés lesz családonként, 

szelektíven kell majd gyűjteni, csak az üveg, mivel az balesetveszélyes, az 

marad ilyen harangos, konténeres kivitelben. A zsákok ingyen lesznek, de 

valószínűleg a szállítás lesz drágább, az előzetes tájékoztatás szerint. 

A falugondnokok feladata lesz addig is, az idei évben, hogy ez rendezettebben 

működjön ez a dolog. 

 

Keszei Istvánné (Nagycenk, Gyár utca 31.) 

A falu szépítésével kapcsolatban lenne javaslata. 

Igénybe lehetne, kellene venni a falu lakósainak munkáját, segítségét, ugyanúgy, 

mint a temetőben. Nem havonta, de tavasszal és ősszel egyszer-kétszer. A Cenki 

Híradóban meg lehetne hirdetni, szakember igénybevételével, irányításával, 
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biztosan lennének, akik szívesen tesznek azért, hogy a közterületek szebbek 

legyenek. A másik javaslata a virágosításra vonatkozott. Egy dunántúli faluban 

jártak és ott olyan virágözön fogadja a vendégeket, mint a mesében. 

Megtudakolták, hogy honnét van pénzük ennyi virágra, és megtudták, hogy az 

önkormányzatnak van egy saját üvegháza. Továbbgondolva ezt a témát az az 

ötlet született, hogy az Egyházközségnek van egy üvegháza a plébánia udvarán, 

ami már nem működik, javításra szorul. Ha az Egyházközség ezt rendelkezésre 

bocsátaná és találnánk olyan szakembert, akinek a segítségével ezt lehetne 

üzemeltetni, akkor lehetne a falu számára virágot termelni. 

Csorba János szerint nagyon jó az ötlet, és mindent el fognak követni, hogy 

már az idén virágosabb, gondozottabb legyen a falu. Eleve a Széchenyi tér 

felújítása kötelez bennünket, hogy megtartsuk a szépségét és a többi helyen is 

hasonlóan ápolt legyen.     

 

Csorba János: Ha nincs több kérdés, megköszönöm a jelenlétüket, mi egy kis 

szünet után folytatjuk az ülést, ami természetesen nyílt és szeretettel látjuk ott is 

Önöket. 

 

2. Az önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetésének II. módosítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Csorba János elmondja, hogy ezt a napirendi pontot a Költségvetési és 

Gazdálkodási Bizottság tárgyalta, így átadja a szót Barasits László elnök úrnak. 

Barasits László ismerteti a Bizottság álláspontját ezzel a ponttal kapcsolatosan: 

kifogást nem találtak, elfogadásra javasolják. 

 

Rendeletalkotás:: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

Az 1/2012(II.1) rendelet a jegyzőköny 1.sz.mellékletét képezi. 

 

(Nemes Viktória képviselő megérkezett.) 

 

3. Az önkormányzat és szervei 2012.évi költségvetése (1. forduló) 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Ezt a napirendi pontot is tárgyalta a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság. 

Barasits László elmondja, hogy kibővített bizottsági ülésen foglalkoztak a 

témával. Ígéretükhöz híven benyújtották a 2012. évi koncepciós tervüket. 

Felkerül majd a honlapra is. A 2012. évi költségvetést alapvetően jónak tartják, 

a következő módosításokat javasolják, amit a képviselő-testület megszavazott:   

 

- Központi költségvetés részben a köztisztviselők illetmény megállapításánál  

10 %-os eltérítés javasolt 
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Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 

 

- Felhalmozott kiadások: faluközpont megtervezése és az önkormányzati épület 

felújításának megtervezése kerüljön be 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

- Óvoda, nevelés, iskola részben: Óvoda homlokzatának szigetelése munkadíj 

1,4 millió Ft kerüljön át a járdák, utak karbantartási részbe. 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 

 

- Út, autópálya építés, járdaépítési önrészhez  plusz 500e Ft-ot tennénk bele és a 

karbantartási, kisjavítási, utak, járdákhoz kerül az 1,4 millió az Óvodai 

homlokzatszigeteléstől elvett összeg 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 

 

- Város és községgazdálkodás, egyéb készletbeszerzések, kiadásoknál a 300e Ft-

ot plusz 100e Ft-tal megemeljük - egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.-nál a 

400e Ft-ot plusz 100e Ft-tal emelnénk fel, ezek a falu szebbé tétele céljára 

szolgálnak. 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

Fenti változtatásokat javasolja a bizottság. Nemes Viktória, mint Óvodavezető 

szeretne reflektálni, miszerint, ha kikerül a költségvetésből az Óvoda 

homlokzatának szigetelésére tervezett összeg, akkor az esélyét is elvesztik 

annak, hogy pályázzanak, ezért nagyon sajnálja, hogy erre a döntésre sor került. 

 

Fentiek alapján az 1/2012. (I.26) sz. Kt. határozat született: 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 

 

1/2012.(I.26.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi első 

költségvetési javaslattal az elfogadott módosítások figyelembevételével egyetért 

és azt a végleges költségvetési javaslat részeként elfogadja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a végleges költségvetési előterjesztést ennek 

megfelelően állítsa össze. 

 
Felelős: Csorba János polgármester 
Határidő: 2012.02.23. 
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4. A nagycenki Széchenyi István Általános Iskola igazgatóhelyettesi 

státuszának visszaállítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

Az előterjesztés ismert, Hüse Gabriella igazgató asszony elmondja, hogy az 

érdemi munka rovására ment illetve megy az adminisztratív munkavégzés, ezért 

nagyon fontosnak, szükségesnek tartja az igazgatóhelyettesi státusz 

visszaállítását. A képviselő-testület döntése: 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 

 

2/2012.(I.26.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2011.(I.10.) 

Kt. határozatát visszavonja, a Széchenyi István Általános Iskola 

igazgatóhelyettesi státusza ellen nem emel kifogást. Felkéri az iskola 

igazgatóját, hogy az iskolai szabályzatok megfelelő módosításáról, előírás 

szerinti jóváhagyatásáról a tisztség betöltése előtt gondoskodjék. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 
Határidő: 2012. január 31. 
 

  

5.A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 

11/2006.(V.3.) rendelet módosításáról 

Előterjesztő: dr. Galambos György 

 

Dr. Galambos György úr elmondja, hogy a nemrég módosított rendelet ismét 

módosításra kerül, a jogosultság terén vannak változások a lakásfenntartási 

támogatás témában, a helyi lehetőség megszűnt, csak a normatív támogatást 

maradt meg. Itt szeretném elmondani, hogy a régebbi rendeletek is átvizsgálásra 

szorulnak, ezt folyamatosan végezzük. Kérem, ezt a módosítást fogadják el! 

 

Rendeletalkotás:: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

A  2/2012.(II.1.) sz. rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi 

 

 

6. A nagycenki 0247/4 és 272/13 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó területhasználati 

szerződés megszüntetése 

Előterjesztő: dr. Galambos György 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
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3/2012.(I.26.) Kt. határozat 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nagycenk 

0247/4 (a szerződéskötéskor 0247/2) hrsz-ú és a nagycenki 0272/13 hrsz-ú 

ingatlanokra 2002 márciusában kötött területhasználati szerződés - közös 

akarattal 2012. január 31-ével történő - megszüntetéséhez hozzájárul. 

Tudomásul veszi, hogy a területhasználó a megszűnéssel kapcsolatban 

kártalanításra, kártérítésre, csereterület biztosítására nem tart igényt. A 

Képviselő-testület kijelenti, hogy a területeket jelenlegi állapotában veszi vissza 

birtokába, az eddigi használattal, a terület jelenlegi állapotával kapcsolatban 

semminemű kártérítésre, kártalanításra nem tart igényt. 

Felhatalmazza Csorba János polgármestert, hogy a szerződés megszűnésével 

kapcsolatosan szükséges esetleges dokumentumokat aláírja. 

 
Felelős: Csorba János polgármester 
Határidő: 2012. január 31. 

 
 

7. A nagycenki 0239/7 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos 

nyilatkozat 

Előterjesztő: Csorba János polgármester  

A képviselők a sürgősségi előterjesztést megkapták. Dr. Galambos György 

elmondta, hogy az itt felmerülő költségeket Csigó úr szerződésben vállalta, de 

mindenképpen a Képviselő-testületnek kell a nyilatkozatot megtenni. 

Kérem, szavazzák meg! 

 

Döntéshozatal:7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

4/2012.(I.26.) Kt. határozat 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 214/2011. 

(XII.22.) Kt. számú határozatához csatlakozóan kijelenti, hogy 

„Településközponti vegyes terület (VT)” övezetbe sorolt, Vt-3 jelű, nagycenki 

0239/7 hrsz-ú ingatlant négy éven belül a település szerkezeti tervben, illetve a 

helyi építési szabályzatban megjelölt célra kívánja ténylegesen felhasználni. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e nyilatkozatát a Soproni 

Körzeti Földhivatalnak küldje meg. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 
Határidő: 2012.január 31. 

 

8. Helytörténeti gyűjtemény-faluház pályázat 

Előterjesztő: Bugledich Attila 
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A következő is egy sürgősségi előterjesztés, Bugledich Attila elmondja, hogy a 

pályázási lehetőség megteremtése céljából szükséges, hogy a költségvetésbe erre 

a célra egy plusz összeg bekerüljön. Egy közösségi ház megteremtése a cél. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

5/2012.(I.26.) Kt. határozat 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja egy 

helytörténeti gyűjtemény-faluház funkciójú intézmény létrehozását az 

általános iskola volt vizesblokkjának felújításával, átalakításával. A 

megvalósításra pályázatot nyújt be a 138/2008.(X.18) FVM rendelet az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség 

megőrzéséhez igénybe vehető támogatás jogcímre.  

A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges forrást az önkormányzat 

költségvetésében biztosítja. 

A pályázat megírásával, menedzselésével Bognár Tamást bízza meg.  

A testület megbízza a polgármester a megbízási szerződés aláírására.  

A testület megbízza az alpolgármestert a projekt további koordinálásával. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

              Bugledich Attila alpolgármester 

Határidő: 2012. március 31. 
 

 

Barasits László fenntartással fogadja a dolgot, szerinte ez csak további 

folyamatos kiadásokkal jár majd.(állag megőrzés, alkalmazott stb.) 

Dr.Tóth Melinda szerint mindenképpen fontos lenne, hogy a faluban legyen 

már egy ilyen hely, lehet és kell szponzorokat találni, és meg kell csinálni. 

Bugledich Attila szerint pontosan ilyeneket kell megcsinálni, ami elérhető. 

Pontosan ilyen helyre van szükség, ami funkcióját betöltve embereket, fiatalokat 

mozgósít, és egyben megismertet a község múltjával, életével. A közösségi 

életet formálhatja. 

Horváth László szerint is fontos, hogy megcsináljuk. El kell indulni, de 

felelősen végig kell gondolni, egy koncepcióba, egy rendszerbe kell illeszteni. 

Kell egy ilyen hely, ahol lehet valamit kezdeni. Javaslom, hogy a kulturális 

koncepció kialakítása is kezdődjön meg ebben az évben.  

Lex Ernő szerint is fontos, hogy lehetőséget teremtsünk arra, hogy egyáltalán 

meg tudjuk csinálni, és valóban, koncepció kell. Esetleg majd a „Lukács-ház” 

lehet a tárgyi kiállítások színhelye. Most az a lényeg, hogy a pályázathoz 

szükséges feltételek meglegyenek, az elvi lehetőség, hogy egyáltalán 

beindulhasson valami. Egyúttal felajánlotta segítségét a Széchenyi-tér jövőbeni 

rendben tartása (gyomosodás, mohásodás stb.) ügyében. 
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Bugledich Attila nem az önkormányzatnak kell fentről meghatározni, hogy mi 

és hogyan legyen, hanem meg kell teremteni a feltételeket, motivációt kell adni, 

lehetőséget, hogy élettel telítődjön és működjön majd ez a faluház.. 

 

Egyebek: 

 

 képviselő-testületi tagoknak január 31-ig ismét vagyonnyilatkozatot kell 

tenniük! 

 EU Charta meghívók elmentek, minden elő van készítve, program kész 

 Horváth Rezső a „csapás” mellett építkezés folyik, majd utcanévre lesz 

szükség 

 tájékoztatás a folyamatban lévő munkaügyi vita állásáról 

 

Csorba János az ülést bezárja. 

 

                                                                     kmf 

A jegyző helyett és nevében    

 

……………………………..                                       …………………. 

 

dr. Galambos György                                                    Csorba János  

                                                                                       polgármester 


