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Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 25.-én 

tartott rendes ülésén. 

Az ülés helye: Nagycenk Községháza Tanácsterem 

 

Csorba János polgármester megnyitja az ülést. Köszönti a megjelent vendégeket. 

Megállapítja, hogy a testület teljes létszámmal jelen van, határozatképes. A testületi ülés 

írásos anyagát a képviselők megkapták, a lejárt határidejű határozatok kiosztásra kerültek. 

Megkéri a Képviselő-testületet, hogy a most kiosztott sürgősségi előterjesztést fogadják el a 

mai ülés anyagához, 7. napirendi pontként: Címe: Ikva menti Szennyvíztisztító Létesítése 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának - Mák hiánypótlását követő-

módosítása 
  
A polgármester kéri a képviselő testületet, hogy az így módosult napirendet fogadják el: 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 
51/2013. (VI.25.) Kt. határozat 

 

1. A Képviselő-testület 2013. év II. félévi munkaterve 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

2. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

3. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 

jóváhagyása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

4. A Nagycenki Aranypatak Óvoda alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
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5. A Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás Lövő társulási megállapodásának és alapító okiratának 

módosítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

6. A nagycenki 0111/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

7. Ikva menti Szennyvíztisztító Létesítése Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának - 

Mák hiánypótlását követő-módosítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

8.Egyebek 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő. Azonnal 

 

Csorba János polgármester bevezeti az első napirendi pont megtárgyalását, miszerint a 

képviselők írásban megkapták a 2013.év II. félévi munkatervét. Természetesen minden ülésen 

lehetőség van a törvényi előírások mellett ezen túli témák felvetésére illetve aktualitások 

megtárgyalására. 

 

1. A Képviselő-testület 2013. év II. félévi munkaterve 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Miután egyéb kiegészítés, javaslat nem volt, polgármester úr szavazásra tette fel az első 

napirendi pontot: 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

52/2013. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. év II. félévi munkatervét a 

melléklet szerint fogadja el.  

Felkéri a polgármestert, hogy a munkatervet az SZMSZ-ben meghatározott személyeknek 

és szerveknek küldje meg, és végrehajtásáról gondoskodjék. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2013. július 15. illetve 2013. december 31. 

 

 

2. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy Zambóné Németh Ilona aljegyző asszonnyal 

költségtakarékossági meggondolásból részt vettek egy a Helyi Esélyegyenlőségi Programra 

vonatkozó továbbképzésen, és így el tudták saját erőből, saját kútfőből készíteni a három 

község programját, ami jelentős megtakarítást eredményezett. Bármilyen pályázaton való 

indulásnak kötelező eleme ennek a programnak a megléte. 

 

A képviselő testület megköszönte a jegyző asszonyok fáradtságos munkáját és megszavazta a 

napirendi pontot. 
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Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

53/2013. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját, és az annak mellékletét képező HEP jegyzéket és intézkedési 

tervet.  

A képviselő-testület felkéri a HEP-ben érintetteket, annak végrehajtására.  

Felelős: HEP intézkedési terve szerint érintettel 

Határidő: folyamatos, ill. az intézkedési terv szerint  

 
 

3. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 

jóváhagyása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy kellemes meglepetés, hogy kisebb összegű lett 

a tagdíj, tud működni a háttér szervezet. Jövőre már a belső ellenőrzést sem fogja tartalmazni 

ez a díj, de el lehet majd dönteni, hogy bent maradunk-e vagy kilépünk. Szavazásnál továbbra 

is 1-1 szavazata van a polgármestereknek. Javasolja a társulási megállapodás aláírását. A 

szándékról már korábban döntöttünk, most az átdolgozott megállapodást kell aláírni. 

  

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

54/2013. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Sopron és térsége 

Önkormányzati Társulás korábbi néven Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása 

társulási megállapodásának módosítását, és megerősíti tagsági nyilatkozatát a társulásban.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodás 

módosítását aláírja.  

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2013. július 15.    

 

 

 

4. A Nagycenki Aranypatak Óvoda alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy miután az iskola már nem tartozik az 

Önkormányzat hatáskörébe, módosításra kerülnek az eddigi megállapodások. Feladat ellátási 

szerződés alapján Fertőboz megbízhatja Nagycenket, hogy ellássa az óvodai feladatokat. A 

köznevelési törvény értelmében szükség volt az alapfeladatok megfogalmazásának 

módosítására is. 
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Csorba János polgármester kéri, hogy a fentiek értelmében fogadja el a Képviselő-testület a 

határozati javaslatokat. 

 

 

 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

55/2013. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy 2013. június 

30-ával megszűnő Fertőboz - Nagycenk Intézményfenntartó társulás megállapodásának 

hatályon kívül helyezésével egyetért.  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az óvodai ellátást 2013. 

július 1-jétől a Nagycenki Aranypatak Óvoda (Nagycenk, 9485, Szent Imre u 2.) 

működtetésével biztosítja. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatosan   

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

56/2013. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Nagycenki 

Aranypatak Óvoda Alapító Okiratának módosítását, és felhatalmazza a polgármestert a 

módosítás, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.  

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  azonnal  
 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

57/2013. (VI.25.) Kt. határozat 

 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti 

tartalommal a Fertőboz Község Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződést, és 

annak aláírására a polgármestert felhatalmazza.  

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  azonnal  
 

 

 

5. A Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás Lövő társulási megállapodásának 

és alapító okiratának módosítása 
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Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 

Lövő alapító okiratának módosítására azért van szükség, mert nem volt jogi személyiségű a 

társulás és Répceszemere kilépett a társulásból. Az intézményvezetői kinevezéssel 

összefüggően törvény szerint kerültek be a változtatások. Tulajdonképpen nagyon sok a 

formai változtatás. Javasolja elfogadásra. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

58/2013. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő (székhelye: 9461 Lövő, Fő u. 32.) Alapító 

okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 

1./ Irányító szerv neve és székhelye a Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testület      

( 9461 Lövő, Fő u. 181.) helyett a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás 

Társulási Tanácsára ( 9461 Lövő, Fő u. 32. ) változik. 

 

2./ A Társulás tagjainak felsorolásából Répceszemere Község Önkormányzata a kilépése 

miatt törlésre kerül.  

 

3./ Az alapítói jogokkal felruházott szervek neve és székhelye felsorolásából Répceszemere 

Község Önkormányzata Képviselő-testülete (9375 Répceszemere, Fő u. 60.) törlésre kerül.  

 

4./ Pénzügyi, gazdálkodási feladatot ellátó szerve a Lövő - Völcsej-Nemeskér Körjegyzősége 

helyett a Lövői Közös Önkormányzati Hivatalra módosul. 

 

5./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje esetében Lövő 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 

Tanácsára módosul. 

 

6./ Az intézményvezető feletti munkáltatói jogok gyakorlása esetben Lövő Község 

Polgármestere a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa 

Elnökére módosul. 

 

7./ Az intézményvezető feletti munkáltatói jogok gyakorlásának szabályozásából törlésre 

kerül: a kinevezéshez a társult önkormányzatok polgármestereinek előzetes nyilatkozatát be 

kell szerezni.  

 

8./ A területi irodák nyitva álló helyiségek megnevezése és helyszíne közül törlésre kerül: 

Polgármesteri Hivatal 9375 Répceszemere, Fő u. 60. 

 

A módosított alapító okirat 2013. július 1-jén lép hatályba. A képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására. 

 

Melléklet: módosított Alapító okirat 
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Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2013. június 30.  

 

 
 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

59/2013. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási megállapodását a mellékletnek 

megfelelő, tartalommal felülvizsgálja. A felülvizsgált Társulási megállapodást a Képviselő-

testület a mellékletnek megfelelő tartalommal jóváhagyja:  

 

Melléklet: felülvizsgált és módosított Társulási megállapodás 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

Határidő: 2013. június 30.  

 
 

6. A nagycenki 0111/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

 

Polgármester úr elmondja, hogy ebben a témában már meghoztuk a döntést, csak az a 

kérésük, hogy kerüljön be még az is, hogy parkoló és udvarként is lehessen használni. Ehhez 

is testületi döntést szükséges meghozni. Kérem, szavazzák meg. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

60/2013. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a nagycenki 

0111/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását. Kijelenti, hogy a Nagycenk község 

településszerkezeti tervében Gksz1 övezetbe sorolt ingatlant négy éven belül a 

településszerkezeti tervben, illetve a helyi építési szabályzatban megjelölt célra kívánja 

ténylegesen felhasználni. A terület felhasználási cél, parkoló és udvar kialakítása. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a belterületbe-vonással kapcsolatban eljárjon. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2013. június 30., illetve folyamatosan a belterület vonás megvalósulásáig  

 
 

 

7. Ikva menti Szennyvíztisztító Létesítése Önkormányzati Társulás Társulási 

megállapodásának aláírása.  
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Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy ez a sürgősségi előterjesztésünk. Ma érkezett 

meg a nagylózsi jegyző asszonytól. Erről is született már döntésünk, csak hiánypótlásra került 

sor és ezért kell ismételten elfogadni. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

61/2013. (VI.25.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ikva menti 

Szennyvíztisztító Létesítése Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának – 

Magyar Államkincstár által előírt hiánypótlás teljesítését követő - módosítását az 

előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csorba János polgármester 

 
 

8. Egyebek 
-beindult a cséri szeméttelep építése (Swietelsky) 

-Kisalföld Mg. Zrt. szolgalmi út bejegyzés téma 

-Rendezési Terv módosítás ismertetése a tervezővel 

-Rendőrlakások ügyében tárgyalások folynak 

-Kiscenki u.20. kerítésének javítása 

-Sportkör elnökségének kérdése 

-Múzeumok éjszakája rendezvény (jól sikerült) 

-Friends of Europe mindkét pályázata nyert! (Leader) 

-Együttműködés a társközségekkel rendezvények vonatkozásában 

 

kmf 

 

 

 

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

Csorba János polgármester                                                               Percze Szilvia jegyző                                                                                       


