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Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 12.-

én tartott rendkívüli ülésén. 

 

Az ülés helye: Nagycenk Községháza 

 

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

Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Horváth János képviselő jelezte, hogy 

dolgozik, sajnos nem tud részt venni.  

Csorba János ismerteti a napirendi pontokat, a testület elfogadja és megszavazza azokat. 

 

A testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét 

elfogadta 

 

Az ülés napirendje: 

 

1. A Nagycenki Sportegyesület sportlétesítmény fejlesztési pályázatának támogatása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

2 .A falumegújítási pályázatról hozott testületi határozat módosítása. 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

3 .Egyebek 
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1. A Nagycenki Sportegyesület sportlétesítmény fejlesztési pályázatának 

támogatása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Csorba János elmondja, hogy mint azt már az előző testületi ülésen Bugledich Attila 

említette, a Leader pályázat keretein belül most lehetőség van még egy pályázat benyújtására. 

 Nagycenk, mint Önkormányzat még egyet nem adhat be, azért a Sportegyesület nyújtja be ezt 

a sportpálya fejlesztési pályázatot. 

Bugledich Attila elmondja, hogy szerencsére meghosszabbították a pályázat határidejét, így 

nem kell kapkodni. A bruttó összeg 15 millió Ft. Bognár Tamás csinálja ezt is, egy salakos 

teniszpálya és egy 3 sávos futópálya, valamint kiegészítő térelemek (kerékpártároló, 

szeméttároló, hirdető, padok, valamint a 2 régi focikapu cseréje stb.) férnek bele. 

(A könnyűszerkezetű, több funkciós mobillelátó a másik pályázatba kerül, mert azt lehet majd 

használni egyéb községi rendezvényeken is) 

A Sportegyesületnek erre nincs pénze, így egy megállapodásra kerül sor az Egyesület és az 

Önkormányzat között, ha nyer a pályázat. 

dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit azt kérdezi, hogy mikor indul, illetve mikor várható vissza 

ez a pénz, és nem inkább a falumegújításra kellene-e koncentrálni? 

Bugledich Attila szerint ca. áprilisban döntenek, és lehetne akár szakaszolni is, hogy 2013-

ban csak megkezdeni a sportpálya felújítást, és abban az évben a falumegújítást befejezni, és 

2014-ben a sportpályát. Terveik szerint két év alatt meg kell fordulni mindkét pályázat 

befektetésének. 

Csorba János szerint mindez értéknövekedést jelent a településnek. 

Bugledich Attila elmondja, hogy teniszpálya eredetileg is tervezve volt a sportpályára. 

dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit a kosárlabdapálya felgumizásának lehetőségét kérdezi. 

Horváth László alpolgármester nagyon fontosnak tartja megnevezni, hogy ki lesz a felelőse, 

és vezetője ennek a dolognak a Sportegyesület részéről? 

Bugledich Attila szerint Németh Ferenc, az egyesület jelenlegi vezetője, elnöke. 

Csorba János szerint a Sportegyesület dolgát mindenképpen rendezni kell.  

Horváth László szerint nagyon oda kell figyelni, hogy ténylegesen ki felel azért, ha itt valami 

nem stimmel!? 

Csorba János elmondja, hogy ő fog mindenre figyelni, és egy mindenre kiterjedő 

megállapodás fog készülni. 

Horváth László alpolgármesternek még egy hozzászólása van, miszerint el kell 

gondolkodni, nem köti-e le túlságosan (1-2 évre) a pénzünket, illetve a lehetőségeinket ez a 

pályázat? ! 

Át kell mindezt gondolni, mivel a hivatal épületét is rendbe kellene már tenni! 

Csorba János elmondja, hogy szinte bonuszként érkezett ez a pályázati lehetőség, meg kell 

próbálni. 

Dr. Galambos György szerint ezt a lehetőséget ki kell használni. Technikai kiegészítés még, 

hogy a határozati javaslatba be kell kiegészítésként venni, hogy „és e létesítményeket a 

fenntartási idő végéig működtesse:” Így felel meg a pályázati előírásoknak. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadásra került a 84/2012 sz. határozat. 
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84/2012. (XI.12.) Kt. határozat 

 

1. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Nagycenki Sportegyesület az önkormányzat tulajdonát képező nagycenki 530 hrsz.-ú 

ingatlanon teniszpályát, futópályát és távolugró pályát létesítsen, és e létesítményeket a 

fenntartási idő végéig működtesse. 

2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a Sportegyesület részére az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások pályázati kiírás 

keretén belül az 1. pontban megjelölt létesítmények létrehozásának költségeit az 

Egyesület részére 2012-ben és 2013-ban biztosítja. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati anyag 

elkészítésének költségeit (tervezés, pályázatírás stb.) az önkormányzat általános 

tartaléka terhére a Sportegyesületnek – sikeres pályázat esetén visszatérítési 

kötelezettség előírásával - előlegezze meg. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat sikeressége esetén annak 

kihirdetésétől számított legközelebbi testületi ülésre a Sportegyesület és az 

Önkormányzat közötti támogatási szerződést terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  1. pontra: azonnal 

  2. pontra: 2013. december 31. 

  3. pontra: 2012. december 31. 

  4. pontra: pályázati eredmény kihirdetésé követő testületi ülés  

 

 

2.A falumegújítási pályázatról hozott testületi határozat módosítása. 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

dr. Galambos György aljegyző elmondja, hogy ennél a korábbi határozatnál módosításra 

van szükség a pályázatíró kérésére, a lényege ugyanaz, a konkrét helyrajzi számokkal, 

összeggel, valamint itt is a fenntartási időre való kötelezettség vállalással kibővítve. 

 

Döntéshozatal:  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadásra került a 85/2012. sz. határozat 

 

85/2012. (XI.12.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 83/2012. (X.31.) Kt. 

határozatát – annak teljes szövegére kiterjedően - a következők szerint módosítja: 

 

5. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre LEADER 

Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások 

pályázat keretén belül a Nagycenki Faluközpont újjászületése című pályázat 

benyújtását határozza el. 

6. A projekt teljes költségvetése maximum 19.050.000 Ft, azaz Tizenkilencmillió-

ötvenezer forint, melyből támogatást az önkormányzat az alábbi módon igényel:
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Pályázati költségvetésben  

szereplő költségek (Ft) 

Támogatás (nettó): 15.000.000 

Önerő ÁFA fedezésére (nettó):   4.050.000 

ÖSSZESEN (bruttó): 19.050.000 

 

7. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önrészt a 2013. évi 

költségvetésében biztosítja, az a pályázat elnyerése esetén rendelkezésre fog állni. 

8. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázati projekt megvalósításával a nagycenki 

344 hrsz.-ú, nagycenki 433/3 hrsz.-ú és nagycenki 530 hrsz.-ú ingatlanok 

fejlesztésének keretében a pályázati előírásokat és kötelezettségeket a fenntartási idő 

végéig fenntartja. 

9. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a 

szükséges intézkedéseket tegye meg, egyben felhatalmazza, hogy a pályázat 

benyújtásához, illetve nyertesség esetén a pályázati cél megvalósításához szükséges 

kiegészítő szerződéseket megkösse. 

 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  pályázat benyújtására: 2012. november 15. 

  további intézkedésekre: támogatói megállapodás szerint  

   

 

3. Egyebek: 

 

- tájékoztatás Vízmű ügyben 

- elkészült  a 3 önkormányzat  Közös Hivatal kialakításának Megállapodás Tervezete  

- KEOP pályázat esélye a Községháza felújítására 

- november 22-re tervezett rendkívüli ülés (adóügyben) 

- Vám utcai telek értékesítési ügye (több jelentkező is van!) 

 

 

 

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

bezárta. 

 

 

 

 

kmf 

 

 

         

………………………………………. 

          Csorba János polgármester 

………………………………………. 

Percze Szilvia jegyző 

 


