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JEGYZŐKÖNYV 

  

Jelen vannak:  Csorba János polgármester 

                          Bugledich Attila alpolgármester 

                                    Barasits László 

                          Horváth János  (jelezte, hogy késve érkezik) 

                                    Horváth Rezső 

                                    Nemes Viktória  

 

   Horváth László alpolgármester                               

                      

                                    Percze Szilvia jegyző 

                          dr. Galambos György aljegyző 

 

Meghívottként: Anday-Greese Marietta az InterAMG képviselője 

Hüse Gabriella iskola igazgató  

                                    Lágler Julianna  és  

                                    Bujtás Krisztina   a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.  képv. 

                                    Ragats Péter a Nagycenki Önkéntes Tűzoltó Egyesület képv.               

    

Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 30.-án 

tartott rendes ülésén. 

 

Az ülés helye: Nagycenk Községháza, Kistanácskozó terem 

 
Csorba János polgármester megnyitja az ülést, tisztelettel köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a testület határozatképes.  

Ismerteti a napirendi pontokat. A képviselők az anyagokat megkapták, a lejárt határidejű 

határozatok és a polgármester beszámolója az utolsó üléstől ez idáig terjedő időszakra 

vonatkozóan, most került kiosztásra.  

 

Csorba János megkérdezi, hogy a napirendi pontokra vonatkozóan van-e valakinek 

észrevétele illetve hozzászólása.  

 

Barasits László a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság elnöke elmondja, hogy szeretné, 

ha 2 témában: a rendőrségi lakás kiadása, bérleti szerződése ügyében, valamint a Nemzeti 

Vagyonkezelő megkeresése a Kastélykomplexum, a laktanya épület hasznosítása és az ipari 

park melletti terület kérdésében tárgyalnának. 

 

Dr. Galambos György aljegyző elmondja, hogy a rendőrlakások bérlő kijelölési joga még 

mindig a rendőrségé, tehát mi nem rendelkezhetünk a kiadások felett. Ezen túlmenően 

javasolja és kéri, ha nagyon sürgős a dolog, és szóbeli is az előterjesztés, ahhoz 

ragaszkodjunk, hogy a határozati javaslat kerüljön leírásra, mert utólag soha nem lehet 

egyértelműen tisztázni, hogy mi is volt a javaslat. A hivatal nagyon szívesen nyújt mindenkor 

segítséget az előterjesztések elkészítésében is. 
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Készült: 2012. május 30.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

Barasits László elmondja, hogy ő csak azt szeretné, ha pl. az „Egyebekben” erről ma 

beszélnének, nem szeretne határozati javaslatot tenni. (Ennek természetesen akadálya nincs). 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület a 

napirendi pontokat, és azok sorrendjét elfogadja. 

 

Az ülés napirendje: 

1. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2011. évi munkájáról 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 

2. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás működtetésére vonatkozó Társulási 

Megállapodás, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő Alapító Okirata 

elfogadása 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 

3. Tájékoztató a Nagycenki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2011. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

4. A Nagycenki Sportegyesület tájékoztatója az egyesület 2011.évi munkájáról  

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

5.Sportlétesítmények bérbeadása nyári focitábor céljára 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

6. A nagycenki 0254/2, 0256/2, 056/4, 057 hrsz-ú fásított terület művelési ágú állami 

ingatlanok megvásárlása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

7. A nagycenki Széchenyi Vágta támogatása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

8.Új iskolai napközis csoport indítása a 2012/13. tanévben 

 Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

9. Fekete Zsuzsanna helyi építési szabályzat módosítási kérelme 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

10. A volt laktanya területének (219/1 és 219/2) hrsz. hasznosítására érkezett ajánlat 

értékelése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

11. Építési telkek ivóvíz ellátásának és szennyvíz elvezetésének tervezése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

12. Pályázat iskolai informatikai fejlesztésre 

Előterjesztő: Bugledich Attila 

 

13. Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2008.(X.8.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 
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Készült: 2012. május 30.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

 

14. Az önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 

15. Egyebek 

 

 

Csorba János kéri, hogy a napirendek tárgyalásának megkezdése előtt a két ülés közötti 

legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót – melyek írásban kiosztásra kerültek – tanulmányozzák a 

képviselők, és ha kérdésük, észrevételük van, azt tegyék meg! 

 

Ha nincs kérdés vagy észrevétel, kéri a tájékoztató és a beszámoló elfogadását. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület a 

tájékoztatót és a beszámolót elfogadta. 

 

1. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2011. évi munkájáról 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 
Csorba János köszönti a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat képviseletében megjelent 

Lágler Juditot és Bujtás Krisztinát. 

Percze Szilvia jegyző asszony megkérdezi, hogy miért nem működik a házi segítségnyújtás 

lehetősége Nagycenken? Mivel ez törvényi kötelezettség és igény is felmerült már a 

községben. Lagler Júlia elmondja, hogy a hozzájuk tartozó 18 településen végeztek felmérést 

2010-ben. A személyi és tárgyi feltételek biztosítását vállalták volna, de sajnos ez idáig nem 

született döntés, illetve megállapodás. Tudják, hogy lenne rá igény. Az Önkormányzatoknak a 

költségekhez hozzá kellene természetesen járulni. Vannak olyan települések, akinek nagy 

problémát jelentene a lakosságarányú hozzájárulás ezekhez a költségekhez. A legtöbb helyen 

az anyagi forrás hiánya az oka, hogy nem született megoldás. 

Csorba János elmondja, hogy most Nagycenken is lenne rá igény, és ezt kötelesek vagyunk 

teljesíteni, így megoldást kell keresnünk. 

 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011 év i munkájáról szóló beszámolót 

elfogadásra javasolja. 

(Horváth János képviselő megérkezett) 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 

 

 

35/2012. (V.30.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő társulási intézmény 2011. évi szakmai munkájáról szóló 

beszámolót jóváhagyólag elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a 

Szolgálat vezetőjét tájékoztassa. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2012. június 15. 
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Készült: 2012. május 30.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

 

2. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás működtetésére vonatkozó Társulási 

Megállapodás, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő Alapító Okirata 

elfogadása 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 

 

Percze Szilvia jegyző asszony előterjesztése a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati 

Társulással kötendő Társulási Megállapodás illetve a Szolgálat Alapító Okiratának 

elfogadása. 

Ezek megszavazása is megtörtént. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

36/2012. (V.30.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja a Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás létesítésére és működésére vonatkozó szándékát, és 

a jelen határozat melléklete szerinti megállapodást jóváhagyja és elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodást az önkormányzat 

képviseletében aláírja. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2012. június 15. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

37/2012. (V.30.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálati Társulás tagja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 

jelen határozat melléklete szerinti Alapító Okiratát elfogadja. Felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az Alapító Okiratot az önkormányzat képviseletében aláírja. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2012. június 15. 

 

 

 

3. Tájékoztató a Nagycenki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2011. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

 

Csorba János köszönti az egyesület képviseletében megjelent Ragats Pétert és egyben 

megköszöni a Tűzoltó Egyesület lelkes munkáját, büszkék vagyunk, hogy vannak és ilyen 

ambiciózus emberekből áll a csapat. Tájékoztató beszámolójukat elfogadásra került. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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Készült: 2012. május 30.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

 

38/2012. (V.30.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenki Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megköszönve az egyesület 

vezetőségének és tagjainak munkáját elismerően veszi tudomásul. Felkéri a 

polgármestert, hogy képviselő-testület köszönetét az Egyesület tisztségviselőinek és 

tagjainak tolmácsolja. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2012. június 15. 

 

 

4. A Nagycenki Sportegyesület tájékoztatója az egyesület 2011.évi munkájáról  

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

A Sportegyesület vezetője sajnos nem tudott személyesen részt venni az ülésen, Bugledich 

Attila alpolgármester képviselte. Elmondta, hogy a Sportegyesület igyekszik a 

legoptimálisabban gazdálkodni, de mint tudjuk, a sport is nagyon költségigényes. Az 

eredmények sportáganként, szakosztályonként változóak, de a sikerek öregbítik községünk 

jóhírét. 

A tájékoztató elfogadásra került. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

39/2012. (V.30.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenki Sportegyesület 

2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megköszönve az egyesület és szakosztályai 

vezetőinek, sportolóinak és az egyesületi tevékenységben más módon részt vevőknek 

munkáját elismerően veszi tudomásul. Felkéri a polgármestert, hogy képviselő-testület 

köszönetét az egyesület tisztségviselőinek és tagjainak tolmácsolja. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2012. június 15. 

 

 

5.Sportlétesítmények bérbeadása nyári focitábor céljára 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Bugledich Attila érintettség miatt kéri a szavazásból való kivonását. 

 

 Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület 

Bugledich Attilát a döntéshozatalból kizárja. 

 

Csorba János elmondja, hogy több éve működik a focitábor, nagyon pozitív tapasztalatok 

vannak, nagyon népszerű a kisgyerekek körében, így tudjuk a sportra nevelést megalapozni.  

Bugledich Attila elmondja, hogy az 5. jubileumi tábor lesz az idén, és ca.100 gyermek vesz 

részt a 4 hét alatt. Egyben javasolja, hogy esetleg lehetne a Sportcsarnokot 

szálláslehetőségként is üzemeltetni. Ennek lehetőségét meg fogja az ÁNTSZ-nél érdeklődni. 
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Készült: 2012. május 30.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

Barasits László a Gazdasági Bizottság elnöke is elfogadásra javasolja, mert egy nagyon jól 

működő dolognak tartja. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

40/2012. (V.30.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biosalvus Bt. (9485 

Nagycenk, Iskola u. 2/A.) ajánlatát elfogadva a nagycenki sportpályát 1000,- Ft/nap és – 

rossz idő esetén - a nagycenki sportcsarnokot 2400,-Ft/óra bérleti díjért focitábor 

keretében végzett sportolás céljára 2012. június 25. és augusztus 17. között bérbe adja. A 

Bt. a bérleti díjat a ténylegesen igénybe vett időtartamokra köteles megfizetni. A 

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előzőeknek megfelelő bérleti 

szerződést a Bt.-vel megkösse és aláírja. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2012. június 24. 

 

 

6. A nagycenki 0254/2, 0256/2, 056/4, 057 hrsz-ú fásított terület művelési ágú állami 

ingatlanok megvásárlása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

A Gazdasági Bizottság tárgyalta a kérdést, Barasits László javasolja a napirendi pont 

megszavazását, és mielőbbi további intézését az ügynek. 

 

Csorba János szavazásra teszi fel az előterjesztésben foglaltakat: 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

41/2012. (V.30.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát az 

állam tulajdonában, a Nemzeti Földalapba tartozó, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 

rendelkezése alatt álló nagycenki 0254/2, 0256/2, 0256/4 és 0257 hrsz-ú, fásított terület 

művelési ágú ingatlanok megvásárlására a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi 

LXXXVII. tv. 21. § (3a) bekezdése alapján. Az ingatlanok felhasználási célja a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 

közérdekű feladatok közül elsődlegesen a vízrendezés és vízelvezetés, ezen belül is 

elsősorban árvízvédelmi létesítmény (víztározó tó) kialakítása, mely tevékenység a 

kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. tv. 2. §-ában is meghatározott közérdekű cél. 

Másodlagosan a kiépítésre tervezett, országhatáron átnyúló kerékpárút pihenőhelyének, 

illetve a település lakosai számára közösségi térként és egészséges életmód közösségi 

feltételeinek megteremtését is szolgáló pihenőliget létesítése. 

Az ingatlanok forgalmi értékeként dr. Győrváry György (9342 Mihályi, Sport u. 4. sz. 

alatti lakos, termőföld-ingatlan szakértő (FVM 22789/5/2009.) által becsült értéket 

elfogadja. 

A Képviselő-testület kijelenti, hogy az ingatlanok megvételével kapcsolatos költségeket – 

a költségvetés általános tartaléka terhére - vállalja.  
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Készült: 2012. május 30.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok megvételével 

kapcsolatos feladatokat ellássa, a szükséges jogügyleteket (például: ügyvédi megbízás, 

adásvételi szerződés stb.) megkösse és aláírja. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő:  2012. szeptember 30. 

 

 

 

7. A nagycenki Széchenyi Vágta támogatása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

 

Csorba János köszönti Anday-Greese Mariettát a Széchenyi Vágta főszervezőjét és 

elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. 

 Barasits László elmondja, hogy a Széchenyi Vágtára előirányzott 150.000,- Ft-ot 

természetesen javasolják. 

Az előterjesztésben említett további 5 pontnál az első kettőt szeretné pontosítani, van-e ott 

még anyagi vonzata a kérésnek? A 3.-5. pontig elfogadhatónak és teljesíthetőnek tartja a 

bizottság a tervezetben foglaltakat. Kéri, hogy a határozati javaslat egyes pontjairól külön-

külön szavazzon a testület, és a határozati javaslat ezen szavazás eredménytől függően 

kerüljön végszavazásra. 

 

Anday Greese Marietta az InterAMG Produkció Kft. képviselője elmondja, hogy a 

polgármester és alpolgármester urakkal folytatott előzetes egyeztetés alapján írta ezeket a 

kéréseket, melyek – mint a védnöki cím – nem járnak további anyagi vonzattal. Eloszlatta a 

Széchenyi Vágta esetleges elmaradására vonatkozó kételyeket, hisz teljes erőbedobással 

dolgozik már ezen, bejelentések, engedélyek megszerzése folyamatban van, illetve 

megtörtént. Kéri, hogy a Széchenyi Vágta linkje az önkormányzat honlapjára kerüljön fel, és 

a helyi újságba is legyen felhívás az eseményen történő részvételre. 

 

Bugledich Attila javasolja a határozat-tervezet kiegészítését a www.nagycenk.hu honlapon a 

Széchenyi Vágta honlapjára mutató link elhelyezésének és a Cenki Hiradó júniusi számában a 

Széchenyi Vágtára történő felhívás ingyenes megjelenítésének vállalását.   

 

Csorba János felteszi szavazásra a határozat pontjairól történő külön-külön szavazásra 

vonatkozó javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogad. 

Ezután Bugledich Attila módosító indítványát teszi fel szavazásra, amely  

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra került 

 

A 2. pontra vonatkozó szavazás eredménye szerint ez a pont törlésre került, helyette bekerül a 

Nagycenk honlapon a Széchenyi Vágta honlapjára mutató link elhelyezése és plusz 

felajánlásként a Cenki Híradó júniusi számában  a vágtára vonatkozó felhívás  ingyenesen 

megjelentetése.  

 

Az előterjesztésben foglaltak a pontok egyesével történő szavazását követően, az alábbi 

változtatásokkal elfogadásra kerültek.  

 

 

http://www.nagycenk.hu/
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Készült: 2012. május 30.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

42/2012. (V.30.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Önkormányzata a Széchenyi alapból nyújott 150.000Ft-os támogatáson felül a 

2012-es Széchenyi Vágta megrendezéséhez következőkkel járul hozzá: 

1. A védnöki cím elfogadása 

2. Turisztikai utca megszervezéséhez a megjelenésre vonatkozó felhívás kiküldése 

a környező települések számára. 

3. Molinók/óriásplakátok kihelyezésének biztosítása az Önkormányzat területén 

ill. a digitalis  plakátok  és programfüzetek e-mailen történő eljuttatása 

térségünk polgármesteri hivatalaihoz. 

4. A nagycenki polgárőrség felkérése a biztosításban való közreműködésre a 

Vágta alatt. 

5. A www.nagycenk.hu honlapon a Széchenyi Vágta honlapjára mutató link 

elhelyezése és a Cenki Hiradó júniusi számában a Széchenyi Vágtára történő 

felhívás ingyenes megjelenítése.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges támogatási 

megállapodásokat az InterAMG Produkció Kft.-vel kösse meg, és az előzőekben vállalt 

közreműködés feladatainak ellátásáról anyagi forrás igénye esetén a költségvetési 

tartalék terhére -  intézkedjék.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő:  2012. július 29. 

 

 

8.Új iskolai napközis csoport indítása a 2012/13. tanévben 

 Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

 

Hüse Gabriella igazgató asszony elmondja, hogy azért nem dolgozott ki részletesen 

gazdasági hátteret a beadványhoz, mert úgy gondolta a költségvetés módosításakor kerül ilyen 

mélységben megtárgyalásra. Tájékoztatásul elmondja, ca.670 ezer Ft-os plusz költséget jelent 

decemberig ez a többletfeladat. 

 

Csorba János elmondja, hogy természetesen a törvényi elvárásoknak és feltételeknek meg 

kell felelni, és a cél az iskola minél jobb működtetése, de kéri az igazgatóasszonyt több 

alternatíva kidolgozására a költségtakarékos gazdálkodás jegyében. 

A határozati javaslat az alábbiak szerint került elfogadásra. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 

 

43/2012. (V.30.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012/2013-as tanévben két 

napközis csoport indítását határozza meg a nagycenki Széchenyi István Általános 

Iskolában. Felkéri az iskola igazgatóját, hogy a csoportbővítés költségvetési (személyi 

juttatás, járulékok előirányzat és létszámterv) kihatásait terjessze a képviselő-testület 

elé. 

http://www.nagycenk.hu/
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Készült: 2012. május 30.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

 

Felelős:  Hüse Gabriella igazgató 

Határidő:  2012. augusztus 31. 

 
 

9. Fekete Zsuzsanna helyi építési szabályzat módosítási kérelme 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Dr. Galambos György aljegyző elmondja, hogy a testület korábbi döntése szerinti módosítási 

tervnek megfelelően előzetes véleményezésre küldte az anyagokat, az állami főépítésztől 

olyan választ kapott a HÉSZ-el kapcsolatos felterjesztésre, hogy az általunk tervezett 

változtatásokat településtervezésre jogosított tervezővel kell módosíttatni és kezdeni újra az 

egészet, mert még ezt a szöveges módosítást sem lehet így meglépni. Kért ajánlatot 

településtervezésre jogosított tervezőtől, ez még folyamatban van. Fekete Zsuzsanna 

problémája a következő HÉSZ módosításkor kezelhető. 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

44/2012. (V.30.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Fekete Zsuzsanna 9485 

Nagycenk, Iskola u. 18. szám alatti lakosnak Nagycenk nagyközség helyi építési 

szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 21/2007. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 

(HÉSZ) 11. §-a módosítására irányuló kérelmét jelenleg elutasítja. A kérelemmel 

érdemben a HÉSZ következő módosítására irányuló program elfogadása során kíván 

foglalkozni. Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a testület döntéséről értesítse. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő: 2012. június 15. 

 

 

10. A volt laktanya területének (219/1 és 219/2) hrsz. hasznosítására érkezett ajánlat 

értékelése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Szabados Ottó úr előadta, hogy valótlannak, abnormálisan túlértékeltnek találja a laktanya 

épület és hozzátartozó terület értékbecslését. Ő természetesen üzleti alapon kíván tárgyalni és 

megérti, hogy a Képviselő Testületnek pedig egy község vagyonával kell gazdálkodni. 

 

Csorba János elmondja, hogy ez csak törvényes keretek, feltételek mellett, és a megállapított 

összegekkel lehetséges. Jelenleg, ilyen kondíciókkal nem tudunk együttműködni, de egyik fél 

sem zárkózik el a további esetleges tárgyalások elől. 

 

Barasits László a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság nevében is teljes mértékben az 

elutasítás mellett van, de természetesen nem zárkóznak el további, módosított elképzelések 

megtárgyalásától. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

45/2012. (V.30.) Kt. határozat 
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Készült: 2012. május 30.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabados Ottó 

ingatlanforgalmazónak a nagycenki 219/1 és 219/2 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására 

vonatkozó ajánlatát nem fogadja el. Felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattevőt a 

testület döntéséről értesítse. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2012. június 15. 

 
(Bugledich Attila kiment) 

 

 

11. Építési telkek ivóvíz ellátásának és szennyvíz elvezetésének tervezése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

 

Csorba János elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság is tárgyalta ezt a napirendet is, és az ő 

ajánlásuk alapján az Aqua-Duo-Sol Mérnöki Iroda ajánlatát javasolja elfogadásra.  

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

46/2012. (V.30.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nagycenki 259//50, 260/1, 

259/33, 259/86 és 043 hrsz-ú utak által határolt építési telkekre felosztott terület ivóvíz és 

szennyvíz vezetéke tervezésére az AQUA-DUO-SOL Mérnöki Iroda (9400 Sopron, 

Turista u. 8.) 2012. április 12.-i, 1.450.000,- Ft + ÁFA összegű ajánlatát fogadja el. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés tervezői előirányzata és az általános 

tartalék terhére a tervezőirodával a tervezői szerződést megkösse és aláírja. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2012. június 15. 

(Bugledich Attila visszajött) 

 

 

12. Pályázat iskolai informatikai fejlesztésre 

Előterjesztő: Bugledich Attila 

 

 

Bugledich Attila elmondja, hogy ezzel a pályázattal a TIOP -1.1.1-11/1 es pályázathoz 

hasonlóan, ennek folytatásaként számítógépes eszközöket lehet beszerezni, ugyanúgy 100 %-

os támogatottságú, mint az előző volt. A teljes felső-tagozat minden tanulója részére tudunk 

itt netbook-ot beszerezni, ez nem laptop, hanem annak kisebb képernyős változata. Minden 

tanulócsoport vezetőjének(pedagógusnak) is egy laptop, valamint egy idegennyelvű labor 

informatikai felszereltsége. Ennek majdnem 14 millió az összege, majdnem duplája az előző 

TIOP pályázatnak.  Itt a teljes projektmenedzselés, írás is bekerül a pályázatba. Egy dolog 

érinti az Önkormányzatot, hogy a pályázatírás és közzétételezés az utófinanszírozással 

történik, ezt kell megelőlegezni 2013. első negyedévében, ca. ¼ évre, ez 2-4 millió Ft közötti 

összeg. 
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Készült: 2012. május 30.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

Barasits László elmondja, hogy a Költségvetési Bizottság is javasolja a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

47/2012. (V.30.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza részvételét a 

„TIOP-1.1.1-11/1. Intézményi Informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” 

című pályázaton. Megbízza Bugledich Attila alpolgármestert, hogy a pályázat 

benyújtásával kapcsolatos feladatokat – az intézményvezetővel egyeztetve - lássa el.  

Felhatalmazza Csorba János polgármestert, hogy az önkormányzat nevében és 

képviseletében a pályázat benyújtásához kapcsolódó jogügyleteket az önkormányzat 

nevében megkösse.    

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Bugledich Attila alpolgármester 

 

Határidő:  2012. június 15. 

 

 

13. Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2008.(X.8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 

Percze Szilvia jegyző elmondja, hogy plusz egy szakfeladat száma még beillesztésre kerül 

„az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” címszó alatt. 

 

Csorba János szavazásra teszi fel az előterjesztést 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2012. (VI.6.) önkormányzati rendelete 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2008. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(a rendelet a jegyzőkönyv 1.sz. mellékletét képezi) 

 

14. Az önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 

Dr. Galambos György aljegyző elmondja, hogy az önkormányzati rendeletekben innentől a 

szabálysértési bírság, mint olyan, megszűnik, így a kivételesen közösségellenes 

magatartásokra a jövőben majd közigazgatási bírságot kell kiszabni. A következő ülésre elő 

fog néhány fontosabb témára vonatkozó javaslatot terjeszteni, melyeket ismét a képviselő 

testületnek kell majd elbírálnia. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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Készült: 2012. május 30.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

  

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2012. (VI.6.) önkormányzati rendelete 

 önkormányzati rendeleteiben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon  

kívül helyezéséről 

(a rendelet a jegyzőkönyv 2.sz. mellékletét képezi)   

 

15. Egyebek 
 

- 678/1 hrsz.-ú Kiscenki utca 20. sz alatti ingatlan a jövőbeli „Faluház” birtokba adása 

megtörtént. Első feladatunk, az idei évre mindenképpen a kerítés felépítése kell, hogy 

legyen, mert esztétikailag nagyon rossz benyomást kelt a ledőlt kerítés a főút mellett. 

 

- Horváth László alpolgármester javasolja a fertőhomoki tájház megtekintését, akár 

ötletmerítés, tapasztalatcsere céljából 

 

- A Dózsa krt-i 4 db építési telek közműépítésére a munkaterület átadása megtörtént. 

A közműfejlesztési hozzájárulás jogosságát aljegyző úr írásban megkérdőjelezte a 

Vízmű Zrt felé. Erre várjuk a választ, hisz itt lakossági felhasználásról van szó. 

 

- Prof. Faragó Sándor rektor úrnál voltunk a Kastély komplexum hasznosítása 

ügyében Horváth László alpolgármester úrral. Az Egyetem álláspontja az, hogy 

szeretne foglalkozni a témával, Nagycenk érdekeit messzemenően szem előtt tartva 

természetesen. Nekik ehhez lenne apparátusuk is, de jelenleg nincs konkrét döntés 

ebben a kérdésben. 

 

- Koncepciót kell kialakítani a lehetséges jövőbeni változtatásokra a Kastély 

komplexum kialakítása illetve üzemeltetése kérdésében. (Horváth László 

alpolgármester) 

 

- A Múzeum üzemeltetése jobban illeszthető az Önkormányzat profiljába, mint a 

Kastély-szálló működtetése, hisz oda mindenképpen köztes szereplőt kell beiktatni. A 

Múzeum a legfontosabb láncszem, azért kell lobbizni, hogy megkapjuk! (Bugledich 

Attila alpolgármester) 

 

- Rendőrlakás bérbeadásának kérdését hozta fel Horváth Rezső. (2-3 hónapra lenne 

szüksége egy Kolontárról ide költöző rendőrnek) dr. Galambos aljegyző úr elmondja, 

hogy a lakások felett a Rendőrség rendelkezik továbbra is. Ott kell a saját szervezetén 

belül igényelnie ennek lehetőségét. 

 

 

Más hozzászóló nem lévén, Csorba János az ülést bezárja. 

 

 

kmf 

 

 

………………………………………. 

Csorba János polgármester 

………………………………………. 

Percze Szilvia  jegyző 

 


