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Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.február 09.-én 

tartott rendkívüli ülésén. 

 

Az ülés helye: Nagycenk Községháza Tanácsterem 

 

Csorba János polgármester megnyitja az ülést, elmondja, hogy a pályázat miatt vált 

szükségesség ennek a rendkívüli ülésnek a megtartása. 

Megállapítja, hogy a testület határozatképes, Matiasec János képviselő hiányzik, ő jelezte, 

hogy nem tud részt venni az ülésen. 

Az ülésnek egy napirendi pontja van, kéri a napirend elfogadását, illetve kérdezi, hogy van-e 

javaslat? 

  

Az ülés napirendje: 

 

1./KEOP-2012-5.5.0/A pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

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

napirendet. 

 

Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy a mai nap kell még elküldeni a három 

kivitelező jelölt felé a terveket elküldeni, ők beárazzák, abból lesz egy un. projektköltség, ezt 

kell egy bizonyos, pontos összegre behatárolni, amit most 70 millióra saccolunk, ami nagy 

valószínűséggel kevesebb lesz, de az a lényeg, hogy jövő szerdáig már ne kelljen ismét 

összeülni. A három kivitelezőn múlik, őket kell most sürgetni, hogy a pályázatot a lehető 

leggyorsabban be tudjuk adni, nehogy lezárják, nehogy kimerüljön az országos keret, nehogy 

lemaradjunk. Ha már lesz egy komplett anyag, akkor már nem csak KEOP-ban, hanem 

figyelni kell és regionális operatív programba ezzel  az energetikai anyaggal már lehet 

indulni. 10 év dolgát nem biztos, hogy az elsővel meg tudjuk majd oldani, de el kell indulni. 

Ez egy komplett gépészeti felújítást is jelentene.  

Horváth Rezső képviselő kérdésére elmondja Csorba János, hogy a Bognár Tamás helyett 

Komornoki Mihály lesz a pályázatíró a Scardobonától, aki a többi nagycenki pályázattal is 

foglalkozik. 

 

Csorba János szavazásra teszi fel a napirendi pontot: 
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Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület elfogadta a 

napirendet. 

 

11/2013(II.09.) Kt. Határozat 

 
1. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat 

benyújtását határozza el a Környezet és Energia Operatív Program- KEOP-2012-
5.5.0/A- konstrukcióra a Nagycenki Községháza Épületenergetikai fejlesztése   
címmel.  

 
2. A projekt megvalósításának helyszíne: 9485 Nagycenk, Gyár u. 2.    

433/5 hrsz. (községháza épülete)  
 

3. A projekt teljes költségvetése maximum 70.000.000 Ft, azaz Hetvenmillió forint, 
melyből támogatást az önkormányzat az alábbi módon igényel:  

  

 
Pályázati költségvetésben  

szereplő költségek 

Támogatás: 59.500.000 

Önerő: 10.500.000 

ÖSSZESEN: 70.000.000 

 
4. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önrészt saját 

forrásból a 2013. évi költségvetésében biztosítja, az a pályázat elnyerése esetén 
rendelkezésre fog állni. 

5. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból 
nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 
költségvetésében elkülöníti. 

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

a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős:  Csorba János polgármester 
Határidő:  2013. február 15.  

 

Csorba János polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek hozzászólása? 

 

Egyebek: 

-Bugledich Attila alpolgármester tájékoztatásként elmondja:   

-a Vízmű Zrt.-nél a héten a környező települések által szerződés aláírásra került sor 

-elkészült a 2013 évi rendezvény/eseménynaptár (felkerült a honlapra is)- 

- a „Széchenyi István Pályázati  Alap  2013” c. pályázat beadásának határideje március 20. 

-az Országos Széchenyi Kör tájékoztatása szerint mostantól Nagycenk is beletartozik abba a 

körbe, hogy a diákcsoportok, akik a Múzeumot látogatják, ingyenesen utazhatnak ide vonaton 

-dr.Hudomelné dr.Dózsa Margit jelezte a fogorvos úr, dr. Szemerédi László megbízásából, 

hogy sürgős intézkedést követel a Takarékszövetkezet épülete melletti faágakból álló lerakat 

eltakarítása, valamint annak megszüntetése, hogy az italbolt vendégei ott végzik 

szükségleteiket! 

-felveti az iskolások részére a méhnyakrák elleni oltás akciós lehetőségét 

-Barasits László a néhány héten belül várható horgász egyesület megalakításáról informál 

-Csorba János elmondja, hogy a Széchenyi téren az oszlopok betonozása megtörtént,   
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-meg kell szüntetni a Széchenyi téren a templomhoz történő gépkocsis feljárást   
 

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

bezárta 
 

 

kmf 

 

 

………………………………                                                  ………………………………… 

Csorba János polgármester                                                               Percze Szilvia jegyző  

                                                                                                   


