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Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27.-én 

tartott rendes ülésén. 

Az ülés helye: Nagycenk Községháza Tanácsterem 

Csorba János polgármester megnyitja az ülést. dr.Hudomelné dr.Dózsa Margit és Horváth 

János képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Csorba János képviselő 

megállapítja, hogy a testület határozatképes.  

 

Az anyagokat a képviselők megkapták.  

Csorba János egy plusz napirendi pontra tesz javaslatot. 9. napirendi pontként az ülés elején 

kiosztott anyag alapján kapcsolatos Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 

megállapodásával kapcsolatos pontot kéri felvenni, majd ismerteti az így módosult napirendi 

pontokat. 

Kéri, hogy akinek kérése vagy kérdése van a napirenddel kapcsolatban, az jelezze.  

 

16/2014.  (II.27.) önkormányzati határozat  

 

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

napirendet. 

 
1. Az Önkormányzat és szervei 2014.évi költségvetésének elfogadása (2. forduló)  

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

2. Nagycenk, önkormányzati  (Dózsa Gy. körúti) lakótelkek útépítése 

(kiegészítés)  
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

3. A Nagycenki Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme ingóvagyon cseréjére 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 
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4. Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, 

helyreállítására kiírt pályázat támogatása  
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

5. Hegykő-Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának ülésén hozott döntés támogatásáról 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

6. A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési 

szabályainak meghatározása 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

7. Napnyugat Turisztikai Egyesület pályázata – Napnyugati Napok  

Előfinanszírozás 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

         8.Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok választása 
Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 

9. Egyebek 

 

 

1.Az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetése (2. forduló) 

 
Csorba János polgármester átadja a szót Horváth Rezső képviselőnek, mert a 

Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság foglalkozott a témával. 

Horváth Rezső elmondja, hogy a mai napon lesz még több téma is, ami a költségvetést érinti, 

a bizottság tárgyalta ezeket, de mindezzel együtt elfogadásra javasolják a 2014.évi 

költségvetést. 

 

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

 

A 2014.évi költségvetés elfogadásáról 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

 3/2014.(III.10.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és szervei 2014.évi költségvetéséről 

 (a rendelet a jkv. mellékletét képezi) 
 

 

2.  Nagycenk, önkormányzati (Dózsa Gy. körúti) lakótelkek útépítése 
 

Csorba János polgármester elmondja, hogy mindenképpen szükséges az út megtervezése is, 

ettől a műszaki ellenőr sem tud eltekinteni. A későbbiekben is mindenképpen szükség lenne, a 

bejegyzésnek is feltétele. Ez az ajánlat már aszfaltos útra vonatkozik a gazdasági bizottság is 

javasolja. 

Csorba János szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

Döntéshozatal: 5  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület elfogadta  
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17/2014.  (II.27.) önkormányzati határozat  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az F-Road Kft ( 

képviseli Freiler László, Sopron, Mikes K. u. 4.) a nagycenki 259/33; 259/58;259/65 hrsz-ú 

utak útburkolat építési kiviteli terv szintű engedélyezési tervének elkészítésével. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.  

 

A tervezési munka műszaki tartalmát az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

3. A Nagycenki Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme ingóvagyon cseréjére 
 

Horváth Rezső képviselő és mint a Gazdasági bizottság, valamint mint az ÖTE tagja is, 

elmondja, hogy az Önkormányzat és a helyi ÖTE egyesület 2000. évben ingó és ingatlan 

vagyonra használatba adási szerződést kötött(2. számú melléklet)szerint. Az ÖTE Csere-

ügyletet bonyolít a kaposvári tűzoltó szervezettel és ehhez kell a testület beleegyezése. A 

bizottság támogatja. 

 

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

 

18/2014.  (II.27.) önkormányzati határozat  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenki Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület ingóeszközök cseréjére vonatkozó kérelmét megismerte, azt támogatja, és kéri, 

hogy a használatba vett eszközök az önkormányzat tulajdonába kerüljenek a 2000. évben 

kötött használatba adási megállapodás alapján.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az AZC 015 forgalmi rendszámú 

tűzoltóautó tulajdonos változással kapcsolatos szerződését aláírja.   

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  megállapodás szerint 

 

 

4. Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, 

renoválására, helyreállítására kiírt pályázat támogatása  

 

 
Csorba János átadja a szót Horváth Rezső képviselőnek, aki elmondja, hogy a Beszélő 

Kőemlékei alapítvány szeretne pályázni ebben a témában és ennek feltétele, hogy az 

Önkormányzat támogassa szándékukat, ezt a pályázat írja elő, Széchenyi Alajos kriptáját 

szeretnék felújítani a temetőben, ez előfinanszírozásos pályázat. 

Csorba János szavazásra teszi fel a határozati javaslatot: 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület elfogadta  
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19/2014.(II.27.) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Nagycenk Beszélő 

Kőemlékei Alapítvány pályázatának beadását az első világháború történelmi emlékeit őrző 

emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: igény szerint 

 

5. Hegykő-Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsának ülésén hozott döntés támogatásáról 

 
Csorba János elmondja, hogy a vízbázisok biztonságba helyezése a cél, egy osztrák-magyar, 

határon átnyúló projekt, egy biztonság a vízbázisra vonatkozóan. Ehhez kell az egyik döntés, 

a társulási megállapodás módosításainak elfogadása, valamint az előterjesztés mellékletében 

foglalt fizetési kötelezettség teljesítéséhez. Gazdasági Bizottság támogatja a döntést és kéri 

elfogadására: 

 

A Gazdasági Bizottság támogatja a döntés elfogadását. Kéri a testületet a döntések 

elfogadására: 

 

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

 

20/2014.(II.27.) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Hegykő és Fertőszentmiklós 

Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás, Társulási Tanács javaslatára 

elfogadja, a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba helyezése Önkormányzati 

Társulás Társulási megállapodás módosítását a jogszabályoknak előírt megfelelő 

tartalommal. A Képviselő-testület a döntését a Mötv. és az Önkormányzati SZMSZ szerint 

minősített többséggel hozza meg. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2014. február 28. 

 

 

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

 

21/2014.(II.27.) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Hegykő és Fertőszentmiklós 

Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás, Társulási Tanács javaslatára 

elfogadja, az előterjesztés szerinti mellékletben foglalt fizetési kötelezettség teljesítését.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2014. június 30. 
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6.A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 

egyeztetési szabályainak meghatározása 
 

Csorba János elmondja, hogy sikeresnek mondható egyeztető tárgyalásokon vannak túl. Elég 

jól sikerült az érdekeket képviselni, most folyik a részletes kidolgozás, kb. 3 hónap van még 

hátra, a véglegesítésig. Tájékoztatásul elmondja, hogy a MOL kútnál a KÖZÚT körforgalmat 

tervez, már Győrben egyeztetési tárgyalások folynak, 5 ágazással, 2 nagycenki csatlakozással 

tervezve. 2015 évre fog megépülni a tervezettek szerint. 

 

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

 

22/2014.(II.27.) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

határozat mellékletét képező Nagycenk nagyközség településfejlesztéssel és 

településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályait, és annak alkalmazását 

elrendeli a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 

településrendezési eszközök készítése vagy módosítása során történő véleményezési 

eljárások lefolytatásakor  

 

Felelős:  Csorba János  Polgármester 

Határidő:  2014. március 1-től  folyamatosan 

 

 

7. Napnyugat Turisztikai Egyesület pályázata – Napnyugati Napok  

Előfinanszírozás 

 
Bugledich Attila alpolgármesternek adja át a szót Csorba János, aki ismerteti, hogy Leader 

pályázaton nyert az Egyesület, mely utófinanszírozott és van néhány kisebb önkormányzat, 

akik nem tudják a finanszírozást megoldani, ezért a nagyobb települések úgymond 

megelőlegezik az ő részüket is. Ez kölcsönszerződés formájában történik. Kéri a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

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

 

23/2014.(II.27.) önkormányzati határozat  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Napnyugat Turisztikai 

Egyesület - Zsira, Fő utca 37.-Napnyugati Napok rendezvénysorozat projektjének 

előfinanszírozását határozza el, 1.666 ezer Ft összegben. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az elnyert pályázati összeg 

Önkormányzatra eső részének megfelelő - kölcsönszerződés aláírására. 

 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: szerződés szerint  
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       8. Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok választása 

  
         Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy személyben van kényszerűségből változás, 

Payer Csaba nem maradhat, mert ő a NAV alkalmazottja és a törvény ezt nem engedi meg. 

 Helyette Erdősi Ferencnét a bizottságba javasolja a póttagok közül. Az akadálymentesítés az 

iskolai helyszínen lesz biztosítva rámpával.(Jegyző asszony elmondja, hogy jogszabályi 

változás óta már lehet neveket említeni nyílt ülésen, ezért nevesítette a jelölteket) 

 

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

             

24/2014.(II.27.) önkormányzati határozat  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztja a melléklet szerint 

az 1. számú Szavazatszámláló Bizottság, valamint a 2. számú Szavazatszámláló Bizottság 

tagjait, valamint települési szinten a póttagokat.  

 

Felelős: Percze Szilvia jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

9. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

 
Csorba János polgármester elmondja, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően 

tulajdonképpen csak technikai módosításokra van szükség, kéri ezek megszavazását: 

 

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

          

25/2014.(II.27.) önkormányzati határozat 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozati javaslat 

szoros mellékletét képező, 8. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási 

megállapodást, egyben felkéri és felhatalmazza Csorba János polgármestert annak 

aláírására. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

10. Soproni utcai járdafelújítás és zebra tervezése  

 
Csorba János polgármester: A „Nagybolt” előtti sarok és buszmegálló, gyalogátkelő rész 

már nagyon megérett a rendbetételre, de mindezek kivitelezéséhez tervezés szükséges. Kéri a 

tervezési szerződés aláírásához a felhatalmazás megszavazását. El kell majd dönteni, hogy 

kívánunk-e zebrát a soproni utcai „Nagycenk-felső” buszmegállóhoz, ami szintén nagyon 

balesetveszélyes. 

Abban az esetben azt is terveztetni kell. 

Horváth Rezső szerint mindenképpen kellene tervet készíttetni, és ha adódik egy ilyen 

témájú pályázat, azonnal be lehetne adni. 
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Döntéshozatal: 5  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület elfogadta  

          

26/2014.(II.27.) önkormányzati határozat 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az F-Road Kft-t  

(képviseli Freiler László, Sopron, Mikes K.u.4.) a nagycenki Soproni u.1-3. és a Vám u. 

előtti szakaszon járda-buszmegálló-park felújítása engedélyezési tervének előkészítésével. 

A tervezési munka műszaki tartalmát az 1. számú melléklet tartalmazza. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a tervezési szerződés aláírására. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

 

27/2014.  (II.27.) önkormányzati határozat 

 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az F-Road Kft-t        

( képviseli Freiler László, Sopron, Mikes K. u. 4. ) a nagycenki Soproni u. 86. sz.  előtti 

szakaszon gyalogos átkelőhely létesítésének tervezésével . 

 

A tervezési munka műszaki tartalmát az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

11. Egyebek: 

 
-Bükkfa kivágása megtörtént 

-a Közútkezelő megvágta a Platánsor fáit 

-az Értéktár Bizottság működik 

 

 

Más kérdés, hozzászólás nem volt. 

Csorba János polgármester az ülést bezárta. 

 

kmf 

 

 

 

 

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

Csorba János polgármester                                                               Percze Szilvia jegyző  

                                                                                                   


