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Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. szeptember 

04.-én 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.  

Elmondja, hogy Nemes Viktória képviselő asszony az ülés előtt adta át részére képviselői 

mandátumáról a mai nappal való írásos lemondását. 

Csorba János polgármester sajnálatát fejezte ki és elmondta, hogy meglepte Nemes 

Viktória képviselő asszony lemondása és érdeklődött ennek oka, indoka felől, illetve 

nemtetszésének adott hangot, hogy miért nem jelezte, informálta erről őt a képviselő asszony? 

Talán megbeszélhették volna az esetleges problémát. Nemes Viktória nem kívánta 

megindokolni döntését, de mindenkit biztosított, hogy nem személyi, személyes ellentét 

vezérelte ezen elhatározásában. 

A képviselő testület sajnálattal vette tudomásul a képviselő asszony döntését. 

 

 

Ismerteti a napirendi pontokat, melyekhez egy sürgősségi előterjesztés felvételét kéri. 

Ez a következők: 9. pontként a XVII. Szüreti Napok támogatása című, Bugledich Attila által 

beadott előterjesztést kéri felvenni. A képviselők az anyagokat megkapták, a lejárt határidejű 

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

vonatkozóan, valamint a sürgősségi előterjesztés most került kiosztásra.  

 

Csorba János polgármester kéri, hogy a testület szavazzon a sürgősségi előterjesztés 

napirendi pontként való felvétele témában: 

 

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

elfogadta a sürgősségi előterjesztés felvételét a napirendi pontok közé. 
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Csorba János kéri, hogy az így módosult napirendet, illetve a polgármesteri beszámolót, 

valamint a lejárt határidejű határozatok ismertetőjét fogadja el a képviselő-testület. 

 

 

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

az ülés napirendjét, a határozatokról szóló tájékoztatót és a polgármesteri beszámolót 

elfogadta. 

 

  

Az ülés napirendje: 

 

1. Az Önkormányzat és szervei költségvetésének 2012. első félévének teljesítése  

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

2. Az Önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetésének I. módosítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

3. A Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola 2011/2012. évi tanévi munkájának 

értékelése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

4. A 2012. év II. félévi munkaterv módosítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

5. A nagycenki 0186/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

6. A köztemetőről és a temetkezésről szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

7. Elektromos távvezeték áthelyezésének tervezési szerződése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

8. Díszpolgári cím alapítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

9.A XVII. Szüreti napok támogatása 

Előterjesztő: Bugledich Attila alpolgármester 

 

10. Egyebek 
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1. Az Önkormányzat és szervei költségvetésének 2012. első félévének teljesítése  

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Csorba János elmondja, hogy ezt a témát a Gazdasági Bizottság is tárgyalta, megkéri 

Barasits László urat, hogy mondja el javaslatukat.  

Barasits László elmondta, hogy szépen kidolgozottnak, átláthatónak találták a beszámolót és 

a Bizottság elfogadásra javasolja. 

 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 

 

60/2012. (IX.04.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. I. félévi költségvetési 

beszámolót – a szöveges értékelés, valamint az I-IV. sz. mellékletek alapján – az abban 

foglaltaknak megfelelően elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló alapján 

szükségesnek látszó tervezési intézkedéseket tegye meg, az előirányzatok teljesülését 

folyamatosan kísérje figyelemmel. 
 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2012. december 31. 

 

2. Az Önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetésének I. módosítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Ezt a napirendi pontot szintén tárgyalta a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, és a jelen 

helyzetben úgy tűnik, hogy sikerül jól gazdálkodnia az Önkormányzatnak és elfogadásra 

javasolják. 

 

Bugledich Attila alpolgármester javasolja, hogy a költségvetés legközelebbi módosításába 

kerüljön be 1,2m Ft. A Templom pályázatnak volt egy része, ahol az Önkormányzat vállalta 

egy kiadvány finanszírozásának az önrészét, ami 15 % (1,2m Ft), utófinanszírozott, tehát az 

1,2 millió Ft-ot kell befizetni. Ezúton tájékoztatja a Testületet, hogy kerüljön be mindez a 

módosításba. 

 

A 19/2012. (IX.10.) önkormányzati rendelet– a jegyzőkönyv 1.sz. mellékletét 

képezi 

 
 

3. A Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola 2011/2012. évi tanévi 

munkájának értékelése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

Hüse Gabriella  igazgató asszony annyi szóbeli kiegészítést tett, hogy ezek az adatok iskolai 

szinten nézve, jónak számítanak, hisz nagyon befolyásolja ezeket a számokat az is pl.hogy 

olyan tanulók is vannak (3 SNI –s tanuló, akik mindig elmaradnak az átlagtól, és  egy, az 

értelmi fogyatékosság határát súroló tanuló) akik ezeket az átlagokat nagyon lefele húzzák. 
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Csorba János elmondta, hogy voltak a megyei tanévnyitón, ahol az államtitkár úr egy szinte 

mindenre kiterjedő tájékoztatást adott, ahol nagyon sok kérdésre választ kaptak. Ezek alapján 

szinte kijelenthető, hogy községünkben az állam tulajdonába fog kerülni az iskola. 

Természetesen lesz még egy átfogó, mindenre kiterjedő felmérés, és az Önkormányzat 

meghozza az erre vonatkozó döntését. Az iskola épülete mindenképpen az Önkormányzat 

tulajdonában marad. A tanév mindezektől függetlenül megkezdődött és sem a diákok sem a 

szülők nem fogják ezt a változást érezni. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 

61/2012. (IX.04.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenki Széchenyi István 

Általános Iskola beszámolóját az intézmény 2011/2012. tanévi munkájáról elfogadja, 

elismerését fejezve ki az intézmény vezetőjének és tantestületének a végzett szakmai 

munka színvonaláért. 

A képviselő-testület felkéri Csorba János polgármestert, hogy Hüse Gabriella 

iskolaigazgatót a képviselő-testület határozatáról értesítse, és gondoskodjék arról, hogy 

a határozat Nagycenk település honlapján közzétételre kerüljön.  

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2012. szeptember 15. 

 

 

4. A 2012. év II. félévi munkaterv módosítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

 

Az országos jegyzői-közigazgatási konferencia miatt változik meg az ülés időpontja. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

62/2012. (IX.04.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Csorba János polgármester, 

Percze Szilvia jegyző és dr. Galambos György aljegyző országos jegyző-közigazgatási 

konferencián történő részvételére tekintettel – mely részvételt tudomásul veszi – az 

54/2012. (VI. 28.) Kt. határozatával elfogadott 2012. év II. félévi munkatervet 

megváltoztatja, és a 2012. szeptember 27-ére kitűzött ülést 2012. szeptember 25-én 

(kedden) 18:00 órára helyezi át. 

Felkéri a polgármestert, hogy a változtatásról az érdekelteket közvetlenül, a lakosságot 

Nagycenk település honlapján tájékoztassa. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2012. szeptember 15. 

 

 

5. A nagycenki 0186/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
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Csorba János elmondja, hogy hasonlóan a korábbi belterületbe vonásokhoz, öröm, ha 

fejlődik a település, a nevezett területet a HÉSZ, község településszerkezeti tervében eleve 

zöldövezetként szerepel. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

63/2012. (IX.04.) Kt. határozat 

 
 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a nagycenki 

0186/3 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását. Kijelenti, hogy a Nagycenk község 

településszerkezeti tervében „közpark” övezetbe sorolt ingatlant négy éven belül a 

településszerkezeti tervben, illetve a helyi építési szabályzatban megjelölt célra kívánja 

ténylegesen felhasználni. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a belterületbe-vonással kapcsolatban, az önkormányzat 

nevében az ingatlan tulajdonosaival megállapodást kössön, és a belterületbe-vonással 

kapcsolatosan eljárjon. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2012. október 31. 

 

 

6. A köztemetőről és a temetkezésről szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
A Költségvetési és Gazdasági Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot is és Barasits László 

elnök úr elmondja, hogy szeretnének néhány kiegészítést tenni: az 5.§.5.pont, 7.§. 3.pont/a.,b., 

10.§.2.+3.pont,  15.§.b.,f. pont került módosításra. 

A képviselő testület szavazott a módosításokról: 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

Majd megszavazta a fent említett módosításokkal kiegészített illetve megváltoztatott 

rendeletet: 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

A 20/2012. (IX.10.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2.sz. mellékletét 

képezi. 
 

 

A képviselő testület elfogadta azt a határozati javaslatot, miszerint a polgármester kössön 

megállapodást az egyházközséggel a ravatalozó és a halotthűtő használatára vonatkozóan. 

 

 

 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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64/2012. (IX.04.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csorba János 

polgármestert, hogy a Nagycenki Római Katolikus Egyházközséggel az egyházközségi 

tulajdonban lévő nagycenki temető köztemetőként kijelölt része üzemeltetésére, az 

önkormányzat tulajdonában lévő ravatalozó és halotthűtő használatára megállapodást 

kössön, és azt utólagos jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2012. október 30. 

 

 

 

7. Elektromos távvezeték áthelyezésének tervezési szerződése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Csorba János elmondja, hogy a Költségvetési Bizottság ezt a kérdést is tárgyalta és a kisebb 

összegű árajánlatot javasolják. Mindenképpen a jövőbeni kedvezőbb hasznosítás érdekében 

kell ezt a vezeték áthelyezést megvalósítani. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

65/2012. (IX.04.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Sopronkövesd – 

Sopron Keleti 20 kV-os távvezeték nagycenki szakasza részbeni áthelyezésével, és annak 

kiviteli tervei elkészítésére a GT-VILL Kft. ajánlatát javasolja elfogadni. A Képviselő-

testület a tervezői költségeket a 2012. évi önkormányzati költségvetés általános tartaléka 

terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezésre vonatkozó tervezői 

szerződést a GT-VILL Kft.-vel megkösse, és felkéri, hogy a költségvetés legközelebbi 

módosításakor a tervezés költségeit építse be javaslatába. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2012. október 31. 

 

 

8. Díszpolgári cím alapítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Csorba János elmondja, hogy Matiasec János képviselő úr az eszmei szerzője ennek a 

címnek és a nagyon alapos, jól megszerkesztett, mindenre kiterjedő beadványnak, és átadja 

neki a szót. 

Matiasec János úgy érzi, hogy van, lenne létjogosultsága Nagycenken egy ilyen címnek, ami 

kizárólag erkölcsi elismerés. A testület egyhangúlag arra hívja fel a figyelmet, hogy ennek az 

odaítélésével nagyon körültekintően kell bánni, hogy ennek a méltósága megmaradjon ! 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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A 21/2012. (IX.10.) rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi 

9. A XVII. Szüreti napok támogatása 

Előterjesztő: Bugledich Attila alpolgármester 

 
Bugledich Attila alpolgármester elmondja, mint köztudott a Széchenyi Vágta nem 

Nagycenken került megrendezésre, így az Inter Amg Kft-vel kötött támogatási megállapodás 

érvényét veszti, ezért az arra a célra szánt támogatási összeg Szüreti Napok rendezvényre való 

átcsoportosítását javasolja a képviselő testületnek. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

66/2012. (IX.04.) Kt. határozat 

 

A Képviselő-testület a Nagycenk Fejlődéséért Egyesület részére a 2012.évi Széchenyi 

Alapból a XVII. Szüreti Napok megrendezése céljából további 150.000 Ft támogatást 

állapít meg. Felkéri a polgármestert a támogatási megállapodás módosításának 

aláírására. 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 14. 

 

10. Egyebek: 

 
-Pereszteg község megkeresett bennünket közös hivatal létesítése (csatlakozás) céljából 

-a szeméttelep rekultivációja folyik 

-templom műszaki átadása megtörtént 

-Kistérségi szintű tájékoztatást kaptunk a GYSEV két nyomvonalú fejlesztési tervéről (a 

lehetséges változatok később kerülnek ismertetésre) 

-Vízmű telepen a kútfúrás megkezdődött 

-Elszármazottak találkozójára vonatkozó javaslat, hogy ne augusztus 20.-án legyen (Keszei 

István) 

-Templom előtti parkolás megtiltásának kérdése merült fel (Horváth János) 

 

 

 

Csorba János polgármester miután több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, az ülést 

bezárta. 

 

 

kmf 

 

 

 

         

………………………………………. 

Csorba János polgármester 

………………………………………. 

Percze Szilvia  jegyző 

 


