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Közös Polgármesteri hivatal 
január 1-tõl Nagycenken

November 29-én, csütörtökön a 
Nagycenki Községháza dísztermében 
együttes Képviselõ-testületi ülést 
tartott Nagycenk, Fertõboz és Pereszteg
Önkormányzata .  A tes tületek  
elfogadták a közös polgármesteri hivatal 
létrehozásáról szóló javaslatot,  
valamint az új hivatal alapító okiratát.
Mint az bizonyára sokak elõtt ismert,
a törvényi változások miatt 2013-tól
a 2000 fõnél kisebb lélekszámú 
települések nem mûködtethetnek
önállóan polgármesteri hivatalt.
Ennek tudatában községünk vezetése
már az elmúlt év végén megkereste
Fertõboz önkormányzatát  az esetleges
közös hivatal létrehozása érdekében.
A tárgyalások eredményesek voltak, 
sõt, az õsz folyamán Pereszteg is 
jelezte, hogy szándékában állna 
csatlakozni Nagycenkhez és Fertõbozhoz.
Mivel a két érintett település pozitívan
nyilatkozott Pereszteg csatlakozását
illetõen, így végeredményben 2013.
január 1-tõl Nagycenk székhellyel 
megalakul Nagycenk, Fertõboz és
Pereszteg közös polgármesteri
hivatala. A közös hivatalt Percze Szilvia
jegyzõ asszony vezeti, az aljegyzõi
teendõket pedig Zámbóné Németh Ilona, 
a jelenlegi peresztegi jegyzõ látja majd el.
(Szintén törvényi elõírás, hogy közös 
polgármesteri hivatal esetén a jegyzõ
mellett aljegyzõnek is tevékenykednie
kell.) Az ügyfélfogadás mindhárom
településen megmarad, az eddigiekhez
képest minimális változásokkal.
Ugyancsak megmarad a települések
önkormányzatainak önállósága, csupán
a polgármesteri hivatalt mûködteti
közösen Nagycenk, Fertõboz és Pereszteg.
Tudomásunk szerint ez az elsõ ilyen
jellegû megállapodás, amit a megyében
megkötöttek. A megállapodás-tervezet
elõkészítéséért köszönet illeti a három
település hivatalát, jegyzõit, és 
különösképpen Dr. Galambos György 
n a g y c e n k i  a l j e g y z õ  u r a t .
 

Gazdag programok decemberben

Falukarácsony 
a Tornacsarnokban

Szeretettel meghívjuk Nagycenk Nagyközség

Falukarácsony Ünnepségére
2011. december 21-én (pénteken)
17.00-kor a Tornacsarnokba!

Mûsort adnak a község
óvodásai és iskolás tanulói.

A gyermekeket ajándékkal, a felnõtteket 
forró teával, forralt borral várja a

községi önkormányzat és az intézményei.

december 21.

Advent
Nagycenken

Adventi vásár és koncert
2012. december 15-én, szombaton

14.30-19.30 óra között a kastélyparkban.

Meleg tea, forralt bor, forró csoki, sült alma...
betlehemezés, kirakodóvásár, adventi játszóház.

Kocsikázás, hó esetén szánkózás a kastélyparkban.

A Friends of Europe Nagycenk támogatásával:
17 órától Eugiene Russo zongoramûvész és 

tanítványai, a bécsújhelyi Konservatórium
növendékeinek koncertje a kastély dísztermében.

Karácsonyi összeállítással fellép
a nagycenki egyházi kórus (vezényel Kiss Vidor)

és Nagy Georgina (zongorán kísér Kiss Vidor)

december 14.

Szeretettel meghívjuk 
A Nagycenki Füzetek 9. kötetének, a
Születõ hagyomány, élõ kultúra

címû könyv bemutatójára
Ideje: december 14. (péntek) 17 óra

Községház díszterme

Program: Könyvbemutató beszélgetés
„Czenki” Hársfa Néptáncegyüttes fellépése

Állófogadás

Nagycenki 
Füzetek Meghívó

A kötetben a Szüreti Napokkal, a „Czenki”
Hársfa Néptánccsoporttal, az Iparosfával, a

Régi Mesterségek Múzeumával, az új
játszótérrel, az „Öreg Bükk” Szoborparkkal, a

Szent György Napi Vigasságokkal, a
Mazsorett csoporttal és a költészet napjával

foglalkozunk.

december 15.

december 20.

Karácsonyi
koccintás

Gráf Gyula ötletgazda és
a Nagycenki Önkormányzat

idén is szeretettel vár minden Nagycenkit
egy közös, ünnepi koccintásra karácsony elõtt.

Idõpont: december 20. csütörtök 18 óra
Helyszín: Polgármesteri hivatal elõtt

Jöjjön, készüljünk együtt az ünnepekre!

A Mikulás
Nagycenken!

Kedves gyerekek!
December 6-án, csütörtökõn délután 
16-tól találkozhattok a Mikulással.
A Kastélyparkbanból (régi Méntelep) 
indul, aztán a Polgármesteri hivatal 

elé érkezik, itt is várhatjátok Õt.
Majd a Gyár utca végén,

a Békavár környékén áll meg újra.
A megállókban ajándékok várnak!

december 6. december 8.



Iskolai hírek

Önkormányzati hírek

Két, iskolánkban tanító pedagógust 
köszönthettünk a közelmúltban. 30 éve
tanít, lépett a  pedagógusi pályára Vidáné
Horák Csilla és Lajber Sándor is. Mindkét
kollégának ezúton is gratulálok, további
munkájukhoz sok sikert kívánok!
Iskolánk 2. osztályos tanulói nagy 
sikerrel szerepeltek a Fertõszéplakon 
megrendezésre kerülõ ,,TÖK fesztiválon”.
A Rajka és vidéke takarékszövetkezet 
iskolánk tanulói számára a takarékossági 
világnap alkalmával vetélkedõt szervezett. 
A diákok örültek a sok kiosztott nyereménynek. 
Második korcsoportos tanulóink labdarúgásból 
a Fertõpart kupán 5. helyezést értek el, míg
IV. korcsoportos futsalban csapatunk
be ju to t t  a  megye i  e lõdön töbe .
Irodalmi szakkörünk új tanulókkal bõvült 
ebben a tanévben. Tartalmas, szép 
mûsorral emlékeztek meg az Aradi 
vértanúk és az 1956-os forradalomról.
Színházlátogatás: felsõ tagozatos tanulóink 
a múlt hónapban Arany János: A nagyidai
cigányok címû mûvét  tekintették 
meg a Soproni Petõfi Színházban.
Az iskolai papírgyûjtés minden idõk 
legsikeresebb gyûjtése, mennyisége: 
14,5 tonna. A legtöbbet gyûjtõ osztályok 
tortát kaptak, a legtöbbet gyûjtõ tanulók 
pedig mozielõadáson voltak Sopronban.
Megalakult  iskolánkban a  szülõi  
munkaközösség, melyben minden osztályból 
két szülõ képviseli a szülõk közösségét. 
Vezetõnek Szabó Zsoltnét választották meg.

Köszönöm Önöknek, az eddig nyújtott 
segítségüket:  a  sportversenyekre,  
fellépésekre, ünnepségekre való szállítást, 
hisz Önök nélkül nem tudnánk eljutni, 
az apróbb ajándékokat, melyekkel 
munkánkat segítik és teszik könnyebbé 
a minden napjainkat (asztalterítõk, 
fo n a l a k ,  a n y a g  d a r a b o k … s t b . )

A települési önkormányzatok bevételeinek 
egy jelentõs részét képezik a helyi adók. 
Nagycenk önkormányzatát már hosszú ideje 
a felelõs, takarékos gazdálkodás jellemzi, 
és ennek szellemében kíván a továbbiakban 
is eljárni a Képviselõ-testület. Az egyre 
csökkenõ állami támogatás, a 2013-tól 
átszervezett  közigazgatás (közös 
polgármesteri hivatal, feladatközpontú 
f inanszírozás…) azonban  egyre  
bizonytalanabbá teszik a község 
fejlõdéséhez szükséges fejlesztések, 
felújítások, beruházások megvalósítását. 
Az önkormányzatnak többletforrásokat 
ke l l  t a l á ln ia ,  hogy  b iz tos í t an i  
t ud j a  a  t e l epü lé s  f e j l e sz t é sé t .
A helyi adók módosítására a következõ 
naptári évre vonatkozóan minden év 
november végéig van lehetõsége a 
Képviselõ-testületnek. Nagycenken az 
utóbbi években nem került sor az adók 
mértékének, szerkezetének változtatására. 
A most elfogadott módosítások lényege 
elsõsorban nem az adómértékek emelésére, 
az adóterhek növelésére irányul, hanem 
nagyobb szerepet kap a településünk 
területén hatályos helyi adók átalakítása 
során a vagyoni típusú adók esetében az 
adóztatni kívánt adótárgyak differenciált 
mértékû adóztatása, valamint a kommunális 
adó esetében az adóterhelés egységesítése 
a  m a g á n s z e m é l y e k  k ö r é b e n .
A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 
és a Képviselõ-testület megtárgyalta az 
önkormányzatunk illetékességi területén 
hatályos helyi adók felülvizsgálatát, azok 
módosításának fõbb alapelveit. Az ott 
elhangzottak alapján születtek meg az 
adózásról szóló rendeletek módosításai. 
Az elfogadott módosítások eredményeként 
a  magánszemélyek  többségének  
a d ó t e r h e l é s e  n e m  e m e l k e d i k ,  
t öbb  e se tben  i nkább  c sökken .  
Röviden összefoglalva: megszûnik két 
eddigi adónem a magánszemélyek 
vonatkozásában. Nem kell építményadót 
fizetni a gépkocsi-tároló (garázs) után, 
illetve mentesülnek a telekadó alól a 
lakóházzal  beépített  ingatlanok,  
függetlenül az ingatlan nagyságától. 
Megszûnik továbbá az idegenforgalmi adó.
A magánszemélyek kommunális adója 
esetén egységesen 9000Ft lesz az adó 
mértéke 2013. január 1-tõl. Itt megszûnik 
az állandó lakosok eddigi adókedvezménye.

Az egyes adónemek részletezve:
Épí tményadó:A magánszemély  
adóalanyok gépjármûtárolói mentességet 
kapnak, ezt az adónemet ezentúl kizárólag 
a vállalkozások, a magánszemély 
v á l l a l k o z ó k ,  v a l a m i n t  a z o k  a  
magánszemélyek fizetik, akik az 
építményüket vállalkozás céljára 
hasznosítják, adják bérbe. 

Rendeletek: A helyi adórendszer átalakítása, módosítása

Az adó évi mértéke az építmény minden 
egész négyzetmétere után évi 200 Ft. 
(eddigi mérték: 160ft, max. mérték: 1722ft)
Mentesek az adó alól: a magánszemélyek 
tulajdonában lévõ, a háztartással 
kapcsolatos saját célra használt (nyári 
konyha ,  mosókonyha ,  szár í tó ,  
tüzelõanyag-tároló, szerszámkamra, 
szín, a gépjármûtároló és egyéb tároló-
h e l y i s é g e k )  é p í t m é n y e k .
Telekadó: A telekadó mértéke a telek 
minden egész négyzetmétere után:
- Egyéb belterületi földrészletek, 
adóköteles külterületi földrészletek: 12 Ft,
- Lakóház építésére alkalmas telek esetén: 50 Ft
- Telekalakítás és közmûvesítés után 
építési telekké alakítható belterületi 
f ö l d r é s z l e t e k  e s e t é n :  3 8  F t

2(eddigi adómérték: egységesen 12Ft/m , 
2maximális adómérték: 313Ft/m )

Adómentesség: Mentes a lakóházzal 
beépített ingatlan, továbbá azok az 
egymással szomszédos beépítetlen 
földrészletek melyek több helyrajzi 
számon közösen  alkotnak  egy  
ingatlanként kezelt gazdasági egységet, 
ezek közül egy lakóházzal beépített, és 
a többi közül a HÉSZ szerint egyik sem 
alkalmas építési telekké alakításra.
Adókedvezmény:  Magánszemély  
tulajdonában, illetve haszonélvezetében 
lévõ, lakóház építésére alkalmas 1 db 
telek után - kivéve a vállalkozás céljára 
szolgáló telket - az éves adó felét kell 
megfizetni. Amennyiben Nagyceneken
több ilyen telek van a magánszemély 
tulajdonában,  akkor az adókedvezmény 
egyik telek után sem vehetõ igénybe. 
Amennyiben a lakóház építésére alkalmas 
telek tulajdonosa a beépítést vállalja, 
részére kérelmére az építési engedély 
jogerõre emelkedésének éve és az azt 
követõ 4 adóév adójának megfizetésére 
halasztást kell engedélyezni. A beépítés 
megtörténte után a halasztott adót el kell 
engedni. Ha a beépítés ténye a fenti 
idõszak utolsó napjáig jogerõre emelkedett 
használatbavételi vagy fennmaradási 
engedéllyel nem bizonyított, a halasztott 
adót pótlékkal növelten kell megfizetnie.
Magánszemélyek kommunális adója:
A magánszemélyek kommunális adója 
esetén egységesen 9000Ft/év lesz az adó 
mértéke 2013. január 1-tõl. Itt megszûnik 
az állandó lakosok részére eddig biztosított 
adókedvezmény. (Eddigi mérték: 8000Ft/év, 
helyi állandó lakosok számára: 6000Ft/év, 
maximális adómérték: 26628Ft/év)
Idegenforgalmi adó: Az idegenforgalmi 
adó megszûnik.  Az adó beszedésével 
járó hivatali és szállásadói adminisztráció 
már eddig is aránytalan volt a várható 
bevétellel. (2012-re idegenforgalmi adóból 
200 ezer Ft-ot tervezett az önkormányzat, 
októberig alig 20 ezer forint folyt be.)
Iparûzés adó: A helyi iparûzési adó 
esetében nem változik az adó mértéke. Hüse Gabriella - igazgató

A fentiekben vázoltak eredményeként 
keletkezõ többletbevételbõl (elõzetes 
számítások szerint 9-10 millió forint) 
az önkormányzat konkrét fejlesztéseket, 
szükséges felújításokat kíván megvalósítani. 
Elsõsorban a Községháza felújítását 
szeretnénk elkezdeni. Az épület állaga 
rendkívül leromlott, a tetõ több helyen 
hiányos, beázik. A nyílászárók cseréje, 
az  épüle t  energet ika i  fe lú j í tása  
(hõszigetelés, fûtéskorszerûsítés) is 
elengedhetetlen. A teljes felújítás csak 
pályázati úton, vagy több évre elosztva, 
önerõbõl valósítató meg. Elsõ lépésként 
a tetõ felújítása, rendbetétele a reális, 
vállalható cél a következõ évben. 

Tisztelt Szülõk!



Hirdetés



Anyakönyvi hírek
Az újságot írta és szerkesztette:

Benke Éva - Biosalvus Bt
tel:0036/30/9595637

e-mail: cenkihirado@gmail.com
Kiadja: 

Polgármesteri Hivatal, Nagycenk

Sporthírek

Gratulálunk!

Hársfa Fesztivál

Utcabajnokság
Idén is lesz utcabajnokság!
Várjuk a csapatok jelentkezését!

Az utcabajnokság idõpontja:

2012. december 22.
vasárnap reggel 8-tól

Helyszín:
Nagycenk, Sportcsarnok

Nevezni a helyszínen is lehet.
Megbeszélés, jelentkezés:

december 17. hétfõ
19 órakor a Sportcsarnokban

További információk
Barasits Lászlótól

                               A szervezõk

Az idei évben immár IX. alkalommal került 
megrendezésre a már hagyományosnak 
mondható Hársfa Fesztivál november 17-én.    
A fesztivált abban a szellemben rendezte 
meg a „Czenki" Hársfa Néptáncegyesület, 
hogy a helyiek, illetve a környéken élõk 
még jobban megismerjék a magyar 
néptánckincset, a magyar népi kultúrát, 
illetve idén lehetõség nyílott a Kordulka 
Gyermek Néptánccsoport által, a cseh 
hagyományok, táncok, énekek megismerésére.
A rendezvény lehetõséget biztosított arra, 
hogy a meghívott, illetve a környék táncosai 
még közelebb kerüljenek egymáshoz. 
A fellépõ tánccsoportok, illetve kísérõ 
zenekaraik színes programsorozatot 
m u t a t a k t  b e  a  k ö z ö n s é g n e k .
Fellépõk: Kordulka Gyermek Néptánccsoport 
/Stary  Poddvorov,  Csehország/
Kövirózsa Kulturális Egyesület /Sopronkövesd/, 

akiktõl Gyimesi- illetve Székelyföldi 
táncokat  láthattak az érdeklõdök.
Bemutatkozott a Cinege Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény nagycenki csoportja.
A házigazda együttes a „Czenki" Hársfa 
Néptáncegyesület pedig Mezõségi-, 
Székelyforgatós-, és Szatmári táncokkal 
készült. A csoportot a Cinege Alapfokú 
Mûvészetoktatási Int. lövõi csoportja kísérte.
A táncbemutatók után egy közös vacsorára 
invitálták a Hársfások a meghívott vendég-
csoportokat, majd egy közös táncházzal, egy 
kis zene melletti mulatozással ért véget az este.
A „Czenki" Hársfa Néptáncegyesület ezúton is 
köszönetét fejezi ki a vendégcsoportoknak a 
színvonalas fellépésért, továbbá a megjelent 
érdeklõdõnek, hogy evvel is erõt, bizalmat 
adtak a néptánccsoport további munkájához, 
és minden kedves támogatónak, segítõnek.

Immáron harmadszor vettünk részt a 
zalaegerszegi V. 81. sz. galamb és 
kisállattenyésztõk egyesülete által megrendezett 
galamb és kisállat kiállításon, melyet november
16-18-án tekinthettek meg a látogatók a 
zalaegerszegi Mûvelõdési Központban.
Több mint 400 galamb, nyúl és baromfi 
került bírálatra és 55 tenyésztõ mutatta be 
hosszú évek munkáját és eredményét.
A Nagycenki Sport és Díszgalambász 
Szakosztály öt tagja is sikerrel helyt 
állt ezen a megmérettetésen. Egyesületünk 
elnöke, Gráf Gyula magyar óriás fajtájú 
galambja kiállítás-gyõztes lett, s mondén 
galambjai közt is kettõ kiváló minõsítést ért 
el. Hideg Róbert magyar pávagalambja és 
Szakály László budapesti gólyás galambja 
tiszteletdíjat kaptak. Zubrits Mónika, 
egyesületünk legifjabb tagja angol modena 
galambjait elõször mutatta be, melyekre szép 
pontokat  is  kapott.  Én  magyar  
pávagalambjaimat vittem el, melyekbõl 
három egyed kiváló minõsítést kapott, egyik 
pedig elnyerte a kiállítás-gyõztes címet is.
Elégedettek lehetünk a kiállítás színvonalával 
és az elért eredményekkel. De még nem 
dõlhetünk hátra, hiszen még vár ránk más 
kiállítás is. Többek közt 2013. január 5-6-án, 
Nagycenken megrendezésre kerülõ kiállításunk, 
amit a Soproni V. 142. sz. Egyesülettel 
közösen rendezünk. Minden kedves nagycenki 
lakost és érdeklõdõt várunk erre az eseményre.
                                                 Pölcz Éva

Galambászat

Hartmann Lilla(2012.10.30.) 
Zakócs Krisztina és Hartmann Krisztán kislánya 

Wagner Attila(2012.10.30.) 
Zöld Patrícia és Wagner Gábor kisfia 

Szemerédi Zsolna Blanka (2012.11.24.) 
Farkas Katalin és dr Szemerédi László kislánya

Majsa Liliána (2012.12.02.) 
Szõke Anikó és Majsa Péter kislánya 

Véradás

december 20-án 16-19 óra 
között az általános iskolában.

Ismételten kérjük önzetlen segítségüket!

Következõ véradás:


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

