
Készült: 2014.március 27.-i rendes Képviselő-testületi ülésen 

 

      Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu 

 

JEGYZŐKÖNYV 

  
Jelen vannak:           Csorba János polgármester 

                                   Bugledich Attila alpolgármester 

                                   Barasits László 

             dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit 

             Horváth János   

                                   Horváth Rezső  

           Matiasec János 

                                            

             Horváth László alpolgármester 

  

             Kovács József r.alez. 

                                   Törökné Cseh Tímea „Czenki” Hársfa E.vez. 

             Lukács Lajos Nagycenki Polgárőr E. vez.  

 

                                Percze Szilvia jegyző 

                                   Lukácsné Kolonits Zsuzsanna jkv.vezető 

                                  

 

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

tartott rendes ülésén. 

Az ülés helye: Nagycenk Községháza Tanácsterem 

Csorba János polgármester megnyitja az ülést. Tisztelettel köszönti a megjelent vendégeket. 

Megállapítja, hogy a testület határozatképes.  

Az anyagokat a képviselők megkapták.  

 

Csorba János ismerteti a napirendi pontokat és megkéri, hogy amennyiben nincs kiegészítés, 

kérdés ezzel kapcsolatosan, akkor a testület fogadja el az ülés napirendjét. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület elfogadta  

az ülés napirendjét. 

 

28/2014.  (III.27.) önkormányzati határozat  

 

Az ülés napirendje: 

 

1. A Soproni Rendőrkapitányság beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről 

településünkön  

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

2. A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2013. évi beszámolója 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

3. A Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület 2013. évi beszámolója 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
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4. 2014.évi közbeszerzési terv  

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

5.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi  

támogatásokról szóló 10/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 

6.Széchenyi István Pályázati Alap 2014 – beadott pályázatok elbírálása 

(később kerül kiosztásra) 

Előterjesztő: Bugledich Attila alpolgármester 

 

7.Egyebek 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

8. Döntés két fő ápolási díj ügyében (zárt ülés!)   

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Csorba János polgármester köszönti Kovács József rendőr alezredest és megkéri, hogy 

tegye meg esetleges szóbeli kiegészítését. 
 

 

1. A Soproni Rendőrkapitányság beszámolója a közrend és közbiztonság 

helyzetéről településünkön  
 

Kovács József rendőr alezredes elmondja, hogy mint ahogy azt a statisztikai adatok is 

alátámasztják, Nagycenk és a környék  közbiztonsága átlagosnak, kiegyensúlyozottnak 

mondható. 

Természetesen az a néhány polgár, aki esetleg bűncselekmény áldozata, az másképpen éli 

meg a dolgokat, de általánosságban elmondható, hogy az előző évekhez viszonyítva nem 

romlott a közbiztonság. Mivel főútvonalak menti településről van szó, az átutazó bűnözés 

érinti a települést. Ebben lehet nagy segítség a lakossági bejelentés, és előre is megköszön 

minden észrevételt, és arra kéri a lakosságot, hogy mindig járjanak nyitott szemmel és 

segítsék a rendőrség munkáját információkkal.(pl. gyanús autók rendszámának feljegyzése, 

bemondása stb.)  

Sajnos itt is jelen van az illegális hulladéklerakás problémája, amivel szemben elég nehéz a 

küzdelem. Ebben is várják a lakosok segítségét, bejelentéseit. 

A közlekedési balesetek megelőzése érdekében folyamatosak a sebességmérések. 

Felhívja a figyelmet arra is, az embereknek is ügyelniük kell saját értékeik védelmére, hogy 

ne váljanak áldozatokká. Elmondja, a településen nagyon jó, szoros kapcsolatuk van a helyi 

polgárőrséggel. Működik, érezhető annak visszatartó hatása úgy a helyi, mind az átutazó 

bűnözés tekintetében. 

 

Csorba János megköszöni a kiegészítést és elmondja, hogy köszöni a lakosság nevében is a 

rendőrség munkáját, külön kiemelve a Körzeti Megbízottakat, akikkel jó a kapcsolat, 

dícséretes Szolyák Gábor és Kertész Zoltán hozzáállása. 

Horváth László alpolgármester is kéri, hogy dícséretét tolmácsolja alezredes őr a Körzeti 

Megbízottak felé. 

 

Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadják el a rendőrségi beszámolót: 

 



3 

 

 

Készült: 2014. március 27.-i rendes Képviselő-testületi ülésen 

 

 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület elfogadta  

a rendőrségi beszámolót. 

 

29/2014.  (III.27.) önkormányzati határozat  

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Soproni 

Rendőrkapitányság Nagycenk község közrendjének és közbiztonságának helyzetéről 

(2013.év)  szóló beszámolóját – megköszönve a Kapitányság munkáját – elfogadja.  

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

2. A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2013. évi beszámolója 
 

Csorba János polgármester köszönti Törökné Cseh Tímeát a „Czenki”Hársfa 

Néptáncegyesület vezetőjét, és megkéri, hogy tegye meg kiegészítését. 

 

Törökné Cseh Tímea ismételten köszönetét szeretné kifejezni az Önkormányzat felé. 

Elmondja, hogy sok felkérést kapnak, igyekszenek ezeknek eleget tenni, megfelelni. 

 

Csorba János dícséretét fejezi ki az együttes egész évi munkájáért, kéri a Képviselő-

testületet, hogy fogadja el a beszámolót: 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület elfogadta  

a  néptáncegyesület beszámolóját. 

 

30/2014.  (III.27.) önkormányzati határozat  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Czenki” Hársfa 

Néptáncegyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót – megköszönve az 

egyesület tagjainak áldozatos munkáját – elfogadja.  

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2014. március 31.  

 

3. A Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület 2013. évi beszámolója 
 

Csorba János köszönti Lukács Lajost a Polgárőr Egyesület elnökét és megkéri, hogy tegye 

meg kiegészítését. 

 

Lukács Lajos elmondja, hogy miután az éves támogatást szinte kizárólag az 

Önkormányzattól kapják, illetve igyekeznek az országos szövetségnél is pályázni, 

köszönetüket fejezik ki ezért. A tagság a régi, sajnos nincs ambíció, kedv a helyi lakosságban 

önkéntes munkára. 

Működésüket törvény szabályozza, amit természetesen be kell tartaniuk. Rendszeres 

akciókban segítik a rendőrség munkáját, a drogellenes mozgalmakat és igyekeznek a helyi 

lakosok biztonságát is felügyelni. 
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Felmerült a Széchenyi Village járőrözésének kérdése, amit korábban az ottani lakosok 

elleneztek, most viszont nem lenne kifogásuk ellene. 

 

Csorba János köszönetét fejezi ki, hogy az egyesület tagjai önként, szabadidejüket áldozva 

tesznek ünnep-és hétköznapokon, rendezvényeken a közösségért. 

Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását: 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület elfogadta  

a polgárőr egyesület beszámolóját. 

 

31/2014.  (III.27.) önkormányzati határozat  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenki Önkéntes 

Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót – megköszönve az 

egyesület tagjainak áldozatos munkáját – elfogadja. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2014. március 31.  

 

4. 2014.évi közbeszerzési terv  
 

Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy törvényi előírás március 31.-ig a terv 

elkészítése. Az idei évben esetleg az óvodai pályázat nyerhet, esetleg. 

Kéri a testületet szavazásra: 

 

NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a 2014. évre a következő közbeszerzési 

tervet állítja össze: 

 

 

 

 

Beszerzés 

megnevezése 

Beszerzés 

tárgya 

Beszerzés 

becsült 

értéke 

( nettó Ft) 

Beszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

A tervezett 

eljárás típusa 

Óvoda külső-belső 

felújítása- 

fűtéskorszerűsítés, 

hőszigetelés, 

eszközbeszerzés           
( sikeres pályázat 

esetén )  

építési beruházás, 

eszközbeszerzés  

16.500.000 2014. III. negyedév hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 
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Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete Nagycenk Nagyközség 

Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervét  

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással  

32/2014.(III.27.) önkormányzati határozatával fogadta el a testület. 

 

NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a 2014. évre a következő közbeszerzési 

tervet állítja össze: 

 

 

 

 

Beszerzés 

megnevezése 

Beszerzés 

tárgya 

Beszerzés 

becsült 

értéke 

( nettó Ft) 

Beszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

A tervezett 

eljárás típusa 

Óvoda külső-belső 

felújítása- 

fűtéskorszerűsítés, 

hőszigetelés, 

eszközbeszerzés               
( sikeres pályázat 

esetén )  

építési beruházás, 

eszközbeszerzés  

16.500.000 2014. III. negyedév hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

 

 

5. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi 

támogatásokról szóló 10/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
Percze Szilvia jegyző asszony szeretné, ha a Szociális Bizottságra kerülne átruházásra ez a 

hatáskör, praktikussági okokból kifolyólag, hisz sok esetben indokolt a gyors döntés 

meghozatala, ahhoz hogy segíteni tudjunk. Amennyiben egyetért a testület, kéri 

megszavazását. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület elfogadta  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2014.(IV.07.)  önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi 

támogatásokról szóló  

10/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(a rendelet a jkv. mellékletét képezi) 
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6. Széchenyi István Pályázati Alap 2014 – beadott pályázatok elbírálása 

 
Bugledich Attila alpolgármester elmondja, hogy ő továbbra is a pozitív diszkrimináció híve, 

örül, hogy sokan pályáztak. Minden rendezvény itt valósul(na) meg. Van néhány pályázat, 

mely nem teljesen felel meg a kiírásnak, ebben kell majd esetleg dönteni. Kéri, hogy a 

szándékot és a kezdeményezési kedvet támogassa a testület. 

Horváth László alpolgármester kifogásolja, hogy ugyanarra a témára többen pályáznak. 

Nem elég konkrétak a pályázati célok. 

Javasolja még a Friends of Europe Nagycenk Egyesületet, mint egy aktívan működő, nagy 

komoly munkát végző helyi szervezetet, rendszeres éves támogatottságra. Az 

eszközbeszerzést sem támogatja ebben a kategóriában.  

A képviselő testület részletesen, egyenként megvitatta a pályázatokat és az alábbi döntéseket 

hozta: 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület 

elfogadta a javaslatot  

 

33/2014. (III.27.) önkormányzati határozat  

 

Nagycenk Nagyközség Képviselő-testülete minősített többséggel elfogadja és támogatja a 

„Széchenyi István Pályázati Alap 2014”c. pályázatra benyújtott 11 pályázó beadványát a 

javasolt pályázati támogatási összeggel, 2 pályázatot pedig nem kíván támogatni.(mellékelt 

táblázat szerint) 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási megállapodások aláírására. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő:2014. április 30. 

 

 

Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a képviselő 

testület elfogadta a javaslatot  

 

34/ 2014. (III.27.) önkormányzati határozat  

 

1./ Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Széchenyi István Pályázati 

Alap 2014”c. pályázatra beadott Horváth Krisztina zenetanár pályázó beadványát  

elutasította, mivel nem felelt meg a pályázati kiírásnak, eszközbeszerzésre vonatkozott. 

 

A képviselő-testület 160.000 -Ft összeget a Nagycenkért Alapítvány támogatására fordítja, 

aki – a pályázó kérelmének újbóli beadás esetén – céltámogatásként a pályázót 

támogathatja (citerák vásárlása).  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a céltámogatás alapítványi számlára 

történő átutalására.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2014. április 30. 
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Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazattal nélkül és 1  tartózkodással a képviselő 

testület elfogadta  a javaslatot  

 

35/ 2014. (III.27.) önkormányzati határozat  

 

1./ Nagycenk Nagyközség Önkormányzat  Képviselő-testülete a „Széchenyi István Pályázati 

Alap 2014”c. pályázatra beadott  Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület pályázó 

beadványát  elutasította, mivel nem felelt meg a pályázati kiírásnak, eszközbeszerzésre 

vonatkozott. 

 

A képviselő-testület 100.000 -Ft összeget a Nagycenkért Alapítvány támogatására fordítja, 

aki – a pályázó kérelmének újbóli beadás esetén – céltámogatásként a pályázót 

támogathatja (kerékpárok vásárlása).  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a céltámogatás alapítványi számlára 

történő átutalására.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2014. április 30. 

 

 

 

7. Egyebek 

-Horváth Norbert kiköltözött a bérlakásból, felújításra szorul az épület, a rendőrségi csere 

miatt szükséges 

-Széchenyi téri volt rendőrlakás értékbecslése folyik 

-Vízmű telep épülete kapcsán a soproni PH-val még tárgyalunk a lebontás ügyben (ellen) 

-M85-ös gyorsforgalmi út tervezése (épített alagút) 

-nemzetközi huszártalálkozó lesz júniusban  

-szennyvízátemelők problémájának kérdése (Szigetvár-Békavár) Vízművel tárgyalások 

folynak 

-játszótéri problémák, kamerák felszerelése a településen - terv 

-gázellátás az önkormányzati telkeken 

-földutat Újtag majornál Erdőbirtokosság 1 millió Ft-ért rendbe tette 

- Április 08. Széchenyi István halálévforduló /ünnepély 14,00 kor 

-Április 09. döblingi koszorúzás 

-Friends of Europe május 01-04-ig Europa Nap rendezvénye 

 

8. Döntés két fő ápolási díj ügyében (zárt ülés!)   
(külön jkv.készült) 

 

 

Más kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Csorba János polgármester az ülést bezárta. 

 

kmf 
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………………………………                                                  ………………………………… 

Csorba János polgármester                                                               Percze Szilvia jegyző                                                                                       


