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Érdeklődők:

1 fő

Napirend:
1. Az Önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadásáról II.
forduló
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
2. Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület étkezési nyersanyagnormákról
és az intézményi térítési díjakról szóló 13/2008. (XI.15.) számú rendeletének módosítása
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
3. Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület a lakások után fizetendő térítési
díjak mértékéről szóló 4/2009 (IV.01.) számú rendeletének módosítása
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
4. Döntés az MSD Magyarország kft. méhnyakrák elleni védőoltás ajánlatáról
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
5. Döntés Nagycenk Nagyközség Önkormányzat honlapjának szerkesztéséről és
működtetéséről szóló ajánlatokról
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
6. Döntés a Sportcsarnok kedvezményes igénybevételéről
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
7. Bugledich Attila kérelme a sportcsarnok kedvezményes igénybevételére gyermeklabdarúgó edzésekre
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Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
8. Döntés a Hidegségi utca járdaépítés kivitelezésére beérkezett ajánlatokról
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
9. Nagycenk, régi Tűzép telep felé vezető út felújítása
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
10. A Polgármesteri Hivatal elavult telefon-alközpontjának lecserélésére beérkezett
árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
Ivánkovics Ottó: Tisztelt Képviselők, Tisztelt Vendégeink, a mai testületi ülést megnyitom.
Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, teljes létszámmal jelen van a Képviselőtestület. A meghívót és az előterjesztéseket a Képviselő-testület megkapta. Három módosítási
javaslatom lenne.
A 10. napirendi pontot, a „Polgármesteri Hivatal elavult telefon-alközpontjának lecserélésére
beérkezett árajánlatok elbírálását” szeretném levenni napirendi pontról, mivel Horváth László
alpolgármester úrnak köszönhetően kapunk egy olyan berendezést, amely nagy
valószínűséggel jóval költséghatékonyabb, mintha új berendezést vásárolnánk.
Új napirendi pont javaslatom: „Nagycenk 259/50 hrsz-ú ingatlanra gázvezeték létesítésére
szolgalmi jog bejegyzése”. Ez egyéb önkormányzati területet is érint és erre kell meghoznunk
a határozatot.
11. napirendi pontként javaslom felvenni Horváth Rezső kérelmét.
Egyebek napirendi pontba szeretném felvenni a Sportcsarnok energetikai korszerűsítésére
beérkezett pályázatok átbeszélését.
Szeretném megkérdezni, van-e más kiegészítési javaslat?
Nincs.
Aki elfogadja a napirendet, kérem kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

1. Az Önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetéséről
szóló rendelet elfogadásáról II. forduló
Ivánkovics Ottó: Az I. tárgyalás 2011. február 10-én került sor, aminek eredményeképpen a
40 millió Ft-os hiteligényt 17 millió Ft alá sikerült leszorítani.
Különböző szinteken folytattunk beszélgetéseket a költségvetésről, többek között szeretnénk
bevezetni a Gróf Széchenyi István pályázati alapot 1 millió Ft-al, civil szervezeteink, illetve
Nagycenk területén megvalósítandó civil rendezvények támogatására.
Dr. Pintér Gábor: A költségvetésről főbb vonalakban el lehet mondani, hogy az az
egyensúly, ami meg kell, hogy legyen minden költségvetésben, az teljesül. A költségvetés
stabil, de felelősen kell gazdálkodnunk. Az a legfőbb célunk, hogy a működési hiteleket év
végére eltüntessük. Ha felelősen gazdálkodunk, akkor a fejlesztési célú hitelhez nem kell
hozzányúlni. A működési hiányban szereplő 2 millió Ft már csökkenthetjük, hiszen a
kormány által elfogadott költségvetésben még 8 hónapra tervezték az intézményfenntartó
társulásban az óvodás iskolás gyermekek után járó normatívát, több egyeztetésre javaslatra ezt
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12 hónapra kapjuk meg. Az iparűzési adóbevételt reálisnak találjuk a költségvetésben.
Nagycenk Önkormányzata az állami normatívákon nagyon kemény összegekkel támogatja az
intézményeit, mind az óvodást, mind az iskolát, mindent megad, hogy ezek az intézmények
fennmaradjanak. Kb. 41 %-os kiegészítést nyújt az óvodánál, itt jobbak az állami normatívák,
az iskolánál ez 50 %. A civil szervezetek támogatása nem kötelező feladat, itt még az
önkormányzat plusz 1 millió Ft-os keretet biztosít civil szervezeteknek rendezvényekre,
pályázati önrészek kiegészítésére. Azt gondolom, hogy tartható költségvetés van előttünk, a
Képviselő-testület felelősen dönt, ha elfogadja. Köszönöm szépen, javasolom, hogy fogadja el
a Képviselő-testület a költségvetésről szóló rendeletet.
Ivánkovics Ottó: Van-e kérdés, észrevétel?
Nincs.
Nekem lenne észrevételem: a falugondnoki, sportcsarnok gondnoki kérdéskör. A tavalyi
évben a korábbi időszaknak megfelelően két parkgondnokunk és két sportcsarnok
gondnokunk volt, pontosabban a státusz volt meg erre vonatkozóan. Az egyik parkgondozói
státuszt közmunka keretében tudtuk az év nagy részében feltölteni. Ez jelentős megtakarítást
eredményezett, hiszen 95 %-át az állam kifizette. Ez a közmunka program megváltozott, a
lehetőségek nehezebbek. Közben a másik parkgondozónk elment nyugdíjba. Így az ő helye
lett feltöltve a korábbi közmunka programban résztvevő kollégával. Ott van egy üres státusz.
Felmerült lehetőségként, mivel a Sportcsarnok működési rendje jelentősen megváltozott, adott
esetben vagy átemelünk egy gondnokot Sportcsarnok gondokból faluszolgálatba, vagy pedig a
falugondnokok munkakörét bővítsük ki a Sportcsarnokon kívüli egyéb meghatározott
helyszínekre. Ha ez most támogatást nyer, ez azt jelenti, hogy a másfél státusz helyett marad
egy státusz a falugondnoki szolgálatban, marad két státusz a Sportcsarnok gondnoki
szolgálatnál, viszont a munkaköri leírások kerülnek kibővítésre. Azaz ezt a fél státuszt meg
tudjuk takarítani, ez közel 600 Ezer Ft-ot jelent. Erre vonatkozóan jegyző úr elkészített egy
munkaköri leírás tervezetet, ezen kívül Csorba János alpolgármester úr és Matiasec János
képviselő úr személyesen konzultált a gondnokokkal.
Horváth László: A költségvetésünk egyensúlyban van, az, hogy a Sportcsarnokot máshogy
üzemeltetjük, az másik téma. A Sportcsarnok ügye nem csak gondnoki kérdés, hanem
kihasználás kérdése, ez egy menedzselési folyamat, egy hosszabb időszak kérdése. Ennek
ellenére egyetértek, hogy vizsgáljuk meg a helyzetet. A költségvetést ettől függetlenül
hagyjuk jóvá. Alapos munkát végeztünk a költségvetés összeállításánál, vegyük külön ezt a
két kérdést. A költségvetést így, ahogy van, nagyon alapos, előkészített jó költségvetésnek
tartom. Az előterjesztésben úgy szerepel, hogy a Sportcsarnok veszteséget termel. Veszteséget
termel az önkormányzat, veszteséget termel az iskola, ha így fogjuk fel. De úgy kell felfogni,
hogy ez a mi intézményünk, amiért nagyon sokat dolgoztunk. Ezt tartsunk fenn, most is
nagyon kulturáltan néz ki a Sportcsarnok. Én azzal értek egyet, hogy esetleg a munkakörök
kibővítésre kerüljenek. Én azt kérem, hogy ezt a fél státuszt hagyjuk benn a költségvetésben.
Tulajdonosi szemlélettel kell, hogy éljünk. Ebben benn kell hogy legyen, hogy mindent
megtegyünk a faluért.
Nemes Viktória: Én is úgy gondolom, hogy hagyjuk benn, adjunk időt, hogy kialakuljon ez a
rendszer, legyenek tapasztalatok. Egy gondnok a faluban nagyon kevés.
Ivánkovics Ottó: A másik, a részmunkaidős műszaki előadói státusz a hivatalon belül.
Felmerült annak a kérdése, hogy ez indokolt-e, illetve meg tudnánk-e ezt máshogy oldani. Ez
a heti 16 órás státusz 1,5 millió Ft-jába kerül egy évben a településnek. Nehézséget jelent,
hogy részmunkaidős, tehát nincs itt egész héten. Tegnap beszélgettünk egyik kollégánkkal, és
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abban maradtunk, hogy e feladatok jelentős részét ő úgy érzi, át tudja venni. Törvényes
kereteken belül, de egy magasabb fizetési ellenszolgáltatást tudnánk érte nyújtani. Jegyző urat
és a testület tagjait kérdezném.
Dr. Pintér Gábor: Van költségvetési vonatkozása, hiszen a létszámkeretünket módosítja. A
hivatali struktúrát látom bajosnak. A műszakis kolléganő jelenleg hétfőn és szerdán dolgozik.
Ha szabadságon van, vagy beteg, így nehezen megy a munka, mert egy-egy hét is kimaradhat.
Itt van rengeteg pályázat. A kolléganő köztisztviselői státuszban van. Az új törvény szerint
felmentéssel indoklás nélkül mondható fel a köztisztviselőknek. Ezt a kormánytisztviselők
esetében az alkotmánybíróság megtámadta. Végkielégítésről nem beszélhetünk az ő esetében.
Ha személyi kérdésről most kívánnak dönteni, akkor határozati javaslatról kell dönteni.
Ivánkovics Ottó: A folyamatban lévő, vagy már megnyert pályázatok esetében ajánlott
műszaki ellenőr igénybe vétele. Lesz műszaki ellenőr (külsős), több éve kapcsolatban van
vele az önkormányzat. Ez nem tesz nagyobb terhet a Polgármesteri Hivatalra.
Dr. Pintér Gábor: Korábban is volt olyan idő, hogy nem volt betöltve a státusz. A hivatali
struktúra átszervezéssel meg lehet oldani. A takarékosság jegyében nem csak az óvodát és az
iskolát világítjuk át, hanem a Polgármesteri Hivatalnak is példát kell mutatnia. Minden
információt meg kell, hogy adjak, hogy a Képviselő-testület döntését meghozhassa. A döntés
felelőssége természetesen önökön van. Ha ez a feladat, meg fogjuk oldani.
Ivánkovics Ottó: A költségvetés jelenlegi tárgyalásakor ez az egy személyi kérdés van. Vane kérdés, észrevétel?
Nincs.
Ez lenne a módosítási javaslatom.
Dr. Pintér Gábor: Egy határozati javaslatot kell most elfogadni, hogy a műszaki előadói
státuszt megszünteti a Képviselő-testület. A 6. számú melléklet ennek megfelelően változik, a
járulék előirányzatok ennek megfelelően módosulnak.
Ivánkovics Ottó: Aki elfogadja azt a határozatot, hogy törvényes határidővel megszünteti a
műszaki előadói részmunkaidős státuszt Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete, aki ezzel egyetért, kérem jelezze kézfeltartással.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
21/2011. (III.03.) Kt . határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 1 fővel (heti 16 órás részmunkaidős
státusz) csökkenti a Polgármesteri Hivatal
létszámkeretét, mégpedig úgy, hogy megszűnteti a
műszaki előadói álláshelyet. Felkéri a jegyzőt, hogy
a műszaki előadó felmentésről, valamint az aktuális
költségvetési rendelet módosításakor a létszámkeret
átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
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Ivánkovics Ottó: A költségvetés összességére vonatkozóan még két tételről beszéltünk. A
cafeteria rész, arról beszéltünk, hogy éves szinten 144 ezer Ft-os cafeteriát tudunk biztosítani
mindenki számára. Jegyző úr esetében ez 12 ezer Ft-al kevesebb, hiszen állományban lévő
dolgozónak tudunk cafeteriát adni, ő február 1-től van állományban. Így az 514141. soron 12
ezer Ft-al csökken az összeg, illetve az óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
szakfeladaton van a 35 ezer Ft reprezentációs előirányzat a Szent György nap támogatására,
az 56213. soron.
Nemes Viktória: Ez abba a pályázati alapba kerül, melyből az egyéb rendezvényeket is
támogatják.
Ivánkovics Ottó: Más egyéb módosítási javaslat?
Nincs.
Aki a 12 e Ft-os cafeteria csökkentést, illetve a 35 ezer Ft-os Szent György napi rendezvényre
vonatkozó csökkentést elfogadja, kérem jelezze kézfeltartással.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
22/2011. (III.03.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetést az
alábbi módosításokkal fogadja el:
Az
önkormányzat
igazgatási
tevékenysége
szakfeladaton 12 e Ft-al csökkenti az étkezési
költségtérítést,
Az óvodai nevelés szakfeladaton 35 ezer Ft-al
csökkenti a reprezentációs kiadásokat,
a tartalék összege ennek megfelelően 3047 e Ft-ra
módosul.
Határidő: azonnal
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
Dr. Pintér Gábor jegyző
Ivánkovics Ottó: Aki a 2011. évi költségvetési rendeletet ezekkel a módosításokkal
elfogadja, kérem jelezze kézfeltartással.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete minősített többséggel, 6 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás
mellett a módosításoknak megfelelően megalkotta
az
önkormányzat
és
szervei
2011. évi
költségvetéséről szóló 2/2011. (III.09.) rendeletét.
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
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2. Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
étkezési nyersanyagnormákról és az intézményi térítési díjakról
szóló 13/2008. (XI.15.) számú rendeletének módosítása
Ivánkovics Ottó: Az előterjesztést és az ehhez kapcsolódó táblázatokat a Képviselő-testület
megkapta.
Dr. Pintér Gábor: Tisztelt Képviselő-testület! 2007. óta nem változtatta a Képviselő-testület
az étkezési nyersanyag normákat, azóta nem egyszer volt élelmiszer áremelés. Megvizsgáltuk
a szociális normatívát, ahhoz igazítottuk a rendeletet. Három javaslat tartalmazza a térítési
díjak változtatását, 5 %-os, 10 %-os, valamint egy átlagemelést. Kérem vitassák meg.
Nemes Viktória: 2007-ben változtak utoljára a nyersanyagnormák. Valamit emelni kell, hogy
ezt a színvonalat, vagy hasonlót tartani tudjuk. Az idő mutatja meg, hogy az 5 % elég lesz-e.
azt gondolom, hogy az 5 % ahhoz, hogy egész éven át tartani tudjuk, nem lesz elég. Egy
évben kétszer van lehetőség emelésre. Úgy gondolom, hogy a 10 % nem egy magas szám.
Ben Sassi Lívia: Nem javasolnám az évi kétszeri emelést.
Nemes Viktória: Én is úgy gondolom, szerencsésebb lenne az évi egyszeri, 10 %-os emelés.
Ivánkovics Ottó: A rezsi költsége törvényileg változott, hiába emelkedik az alapanyag, a
rezsi (fajlagosan) csökken, így a 10 %-os emelés ellenére kevesebbet kell majd fizetni.
Nemes Viktória: A felnőttek, pedagógusok, szociális étkezők nem érzékelik ezt a
nyersanyagroma emelést, mert a rezsiköltség kevesebb lett. Az óvodásoknál, iskolásoknál
érzékelik majd, a térítési díjak fizetésénél. Ez napi 20-30 Ft lesz.
Ivánkovics Ottó: Egyéb kérdés, észrevétel?
Dr. Pintér Gábor: A régi rendeletet hatályon kívül helyezzük, és újat hozunk. A Képviselőtestület többségének véleményét leszűrve, a 10 %-os emelésre tennénk meg a javaslatot.
Ivánkovics Ottó: Aki elfogadja a 10 %-os étkezési nyersanyag norma emelést, kérem jelezze
kézfeltartással.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, minősített többséggel fogadta
el az étkezési nyersanyagnormákról és az
intézményi térítési díjakról szóló 13/2007. (VII.04.)
rendeletét módosító 3/2011. (III.09.) Kt. rendeletét.
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
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3. Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület a
lakások után fizetendő térítési díjak mértékéről szóló 4/2009
(IV.01.) számú rendeletének módosítása
Dr. Pintér Gábor: Itt is egy rendelet módosításról lenne szó, a gazdasági helyzet indokolja,
hogy évente legalább az infláció mértékével felülvizsgálja a lakások bérbeadását. A jegyzői
lakás kategóriát az új rendeletben el kívánjuk törölni. A korábbi rendelethez képest ez lenne
egy módosítás, valamint belekerülne egy olyan passzus, hogy 100 ezer Ft értékhatárig a
polgármester átruházott hatáskörben jogosult legyen a bérlők által szabályosan, írásban
kérelmezett beruházási költségek bérbeszámításának engedélyezésére. Természetesen erről
köteles a testületet a következő ülésen tájékoztatni. Kérem fogadják el a rendeletmódosítást.
Ivánkovics Ottó: Tehát 4 %-os inflációs rátát alkalmaznánk, van-e kérdés, észrevétel?
Tehát a két módosítás, hogy a „jegyzőinek” nevezett lakás kikerül ebből a minősítésből,
illetve legutóbb is a PR-Telecom iroda gázkazánja romlott el. Azonnali intézkedést kellett
foganatosítani, egyben majd kérem a határozathozatal után megerősíteni a döntésemet, hogy
40 ezer Ft-ot fizettünk a kazánra, illetve a szerelési költségre több mint 50 ezer Ft-ot.
Aki elfogadja a jegyző úr által előterjesztett határozati javaslatot, kérem jelezze
kézfeltartással.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, minősített többséggel fogadta
el a lakások után fizetendő térítési díjak mértékéről
szóló 4/2009. (IV.01.) rendeletét módosító 3/2011.
(III.09.) Kt. rendeletét.
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.

PR-Telecom iroda gázkazán javítása - utólagos jóváhagyás
Ivánkovics Ottó: Aki utólagosan támogatja, hogy meghibásodás miatt ki kellett cserélni a
PR-Telecom gázkazánját, és a szereléssel egy kb. 96-97 ezer Ft-os költséget, kérem jelezze
kézfeltartással.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
23/2011. (III.03.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete utólagos döntésével jóváhagyja
a PR-Telecom iroda (Nagycenk, Iskola u. 3.)
gázkazán cseréjének és javításának költségét.
Határidő: azonnal
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester

Készült: 2011. március 3-i Képviselő-testületi ülésen.
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4. Döntés az MSD Magyarország kft. méhnyakrák elleni
védőoltás ajánlatáról
Ivánkovics Ottó: Egy megkeresés érkezett hozzánk a méhnyakrák és nemi szemölcsök elleni
védőoltással kapcsolatosan. Ennek alapján jegyző úr még egy cégtől is bekért erre vonatkozó
árajánlatot. Matiasec János képviselő úr nagyon körültekintő leírást adott számunkra, hogy
teljesebb képet kapjunk erről a kérdéskörről. Szeretném megkérdezni, van-e szóbeli
kiegészítése képviselő úrnak?
Matiasec János: Nem vagyok oltásellenes, de nem támogatom. Én inkább a felvilágosításra
helyezném a hangsúlyt. Mind a higiénés, mind a szexuális felvilágosításra, ebben a
korcsoportban. Igyekszünk takarékoskodni a költségvetéssel, de ha most finanszírozzuk ezt a
korcsoportot, a 13 éves lányokat, akkor évekre elkötelezzük magunkat. Évről évre meg
kellene célozni ezt a korcsoportot. Én inkább a felvilágosításra helyezném a hangsúlyt.
Dr. Hudomolné Dózsa Margit: Én egy kicsit ellentmondok. Hiába van higiénia, ez a
fertőzés elkerülhetetlen. Az oltás nem véd ki 100 %-ban, de 60-70 %-ban igen. Ez is nagyon
nagy esély. Én támogatnám az oltást, emellett a felvilágosítás nagyon jó. Ellenvetésem mégis
csak van. Anyagilag ez nagyon nagy teher, de leginkább a konstrukció miatt. Az lenne a
javaslatom, hogy először mérjük fel, mert az a tapasztalatom, hogy a szülők jó része nem
tudja kifizetni. Mikor tudjuk, hogy milyen igény van, és esetleg a szülő adatja be az első
kettőt, és az önkormányzat a harmadikat, annak látom értelmét. A másik, a cégekkel én
szeretnék tárgyalni, ott egy kicsit beleszólnék a tárgyalásba, amennyivel segítünk.
Ivánkovics Ottó: Köszönöm szépen a hozzászólásokat, ezek segítenek bennünket a
döntésben. A Kistérségi Tanácsot keresete meg ez a cég, és ott a képviselője egy rövid
tájékoztatót adott, kb. ezek az információk hangzottak el, illetve ha egy adott település
önkormányzata leszerződik velük a 13 éves korosztályra, akkor a település teljes
lakosságának biztosítják ezt a jelentős, 40 %-os kedvezményt. Nem csak a lányokra, hanem a
fiúkra és javasolják kiterjeszteni. Az a tapasztalat, hogy nem érdemes ingyen adni, mert akkor
kevésbé tudják értékelni. Arra is rávilágít ez a kérdés, hogy Magyarországon vannak
gazdagabb települések és kevésbé gazdag települések is. Ez előbb-utóbb a lakosok állapotán
is tükröződni fog. Én azt javasolnám, hogy készítsünk egy felmérést a 13 éves korosztályra
vonatkozóan, és ennek a felmérésnek az ismeretében visszatérünk erre a kérdésre.
Aki támogatja az eredeti határozati javaslatot, kérem jelezze kézfeltartással.
Döntéshozatal: igen szavazat nélkül, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett
24/2011. (III.03.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja az MSD méhnyakrák
elleni védőoltásról szóló kedvezményes ajánlatát,
olyan formában, hogy a 3 db védőoltás közül egyik
díját megtéríti a 13 éves korosztály leány tanulói
számára személyenként. Felkéri a jegyzőt, hogy a
védőoltás díjának biztosításáról a 2011. évi
költségvetési rendeletben gondoskodjon. Megbízza
a polgármestert és a védőnőt, hogy a védőoltás
előkészítésével kapcsolatos feladatokat tegyék meg.
Készült: 2011. március 3-i Képviselő-testületi ülésen.
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Egyben felkéri a polgármestert az együttműködési
szerződés elkészíttetésére és aláírására.
A határozati javaslat nem került elfogadásra.
Ivánkovics Ottó: Aki azzal ért egyet, hogy a 13 éves korosztálynál végezzünk a védőnővel
közösen egy felmérést, és ez alapján térjünk vissza a kérdésre, kérem kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
25/2011. (III.03.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felmérést
végez a 13 éves korosztály körében a méhnyakrák
és nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás igényére
vonatkozóan.
Az igényfelmérést követően visszatér az oltási
program támogatásának kérdésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Pintér Gábor jegyző
Csitkovicsné Prajczer Erika védőnő

5. Döntés Nagycenk Nagyközség Önkormányzat honlapjának
szerkesztéséről és működtetéséről szóló ajánlatokról
Ivánkovics Ottó: Baumgartnerné Gerti közreműködésével több vállalkozástól kértünk be
árajánlatot, ez alapján készült egy előterjesztés. Korábban volt két turisztikai fórum is,
mindkettőn elhangzott ideje lenne változtatni az 5-6 éves elavult honlapon, elsősorban turista
barát szemlélet-mód figyelembe vétele mellett. Ez két fázisból állna, az egyik az új honlap
megalkotása, a másik pedig ennek az üzemeltetése. Van-e kérdés, észrevétel?
Horváth László: Alaposan, mélyen foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Szeretnénk egy
szerkesztőbizottságot létrehozni, amelynek tagjaként javasolom: Matiasec János, Dr.
Hudomelné Dózsa Margit, Csorba János, Tóth András, jómagam, úgy hogy ezt
Baumgartnerné fogná össze, és a polgármester lenne a felelős. Olyan típusú honlap
létrehozását javasolom, ami szól a látogatóknak, a lakosoknak közérdekű információkkal
szolgál, valamint megtalálhatóak lennének az önkormányzati nyomtatványok, ügyintézés stb.
Amit Keszei úr üzemeltetett nagyon jó honlap, de már idejétmúlt. Az, hogy az interaktivitását
nem tudjuk biztosítani a lapnak, annak nincs értelme.
Ivánkovics Ottó: Egyéb észrevétel, javaslat? Javasolom, hogy döntsünk, egy éves szerződést
tudunk kötni. Határozati javaslat szerint én az első ajánlattevő ajánlatát javasolom elfogadni.
Tehát Bognár Tamás mérnök-informatikus ajánlatát javasolom elfogadásra. A szerződés
időtartama egy év, ami meghosszabbítható újabb egy évvel. Aki ezt elfogadja, kérem jelezze
kézfeltartással.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
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26/2011. (III.03.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a település új honlapjának
megalkotására
Bognár
Tamás
mérnök
informatikust bízza meg egy év időtartamra, mely
egy évvel meghosszabbítható.
Az árajánlatban felsorolt szolgáltatások elvégzésére
20.000 Ft/hó összeget biztosít.
Felkéri a polgármestert az együttműködési
szerződés elkészíttetésére és aláírására.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
Baumgartnerné
Arthofer
turisztikai és pr-manager

Gertrud

6. Döntés a Sportcsarnok kedvezményes igénybevételéről
Ivánkovics Ottó: Baumgartnerné Arthofer Gertrúd ötlete alapján a turizmus és a helyi
idegenforgalmi vállalkozások érdekeit, az önkormányzat és a Sportcsarnok érdekeit is szem
előtt tartva egy olyan javaslatot dolgoztunk ki, amit azt gondolom, hogy érdemes lenne
kipróbálnunk. Kedvezményes sportolási lehetőséget biztosítanánk azoknak a turistáknak, akik
helyi vállalkozásoknál töltenek el legalább egy vendégéjszakát.
Horváth László: Én egyetértek a helyi szállodák, turisztikai helyek támogatásával. Azt
javasolom, hogy kedvezményesen kapja meg a lehetőséget, de azt tartanám jónak, ha előre
megvenne 5-10 db jegyet, és azt záros határidőn belül használja fel. Hirdethesse a lehetőséget,
hogy ilyen van, és ez a vendégéjszakákhoz kötött. Valamilyen szabályozottságot kell ebbe
vinni, hogy tudjunk tervezni. Ez egy nagyon jó kezdeményezés.
Csorba János: Én csak annyit szeretnék a jegyző úrnak mondani, hogy a legközelebbi
előterjesztés kicsit körültekintőbben történjen meg. Az előterjesztő honnan vette ezt a 100120 millió Ft-os veszteséget? Nem tudom. Én úgy tudom, hogy a Sportcsarnok nem
nyereségorientált, a veszteség honnan van kiszámítva, ez számomra rejtély. Az előterjesztés
sugall valami olyasmit, ami engem bánt. A Sportcsarnok nyereségével kapcsolatban lenne
olyan javaslatom, nyilván a kiadást kellene egy kicsit emelni. Az összes olyan helyi
rendezvényt, ami akár falukarácsony, idősek napi rendezvény, elhoztuk a Sportcsarnokból. A
Sportcsarnokba minél több embert oda kell vinni, ismerjék meg olyanok, akik akár a
falukarácsony révén bejutnak a Sportcsarnokba. Azt mondom, az összes rendezvényt vissza
kell a Sportcsarnokba vinni. A Sportcsarnokot ez alapján is reklámozni lehet, hogy oda
emberek mennek. Hozunk döntéseket és 100-120 millió Ft-os veszteségekről beszélünk. A
Sportcsarnokért a falu rengeteget tett. Nagyon sok település örülne, ha Sportcsarnoka lehetne,
nekünk meg egy nyűg állandóan ez a Sportcsarnok.
Dr. Hudomelné Dózsa Margit: Én nem érzem, hogy ez bántó. Én nem találok benne bántó…
Csorba János: Engem sért. Ha megkérdezem az előterjesztőt, hogy mit tud a nagycenki
Sportcsarnokról, nem hiszem, hogy nagyon sok mindent tud mondani.
Készült: 2011. március 3-i Képviselő-testületi ülésen.
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Ivánkovics Ottó: Jegyző úrnak nincs köze az előterjesztéshez. A 100-120 millió Ft-ot én
írtam bele.
Csorba János: Engem bánt. A „sajnos”. Sajnosban az van benn, hogy „sajnos”, hogy van
Sportcsarnokunk, „sajnos”, hogy pénzbe kerül.
A Tornacsarnok fő funkciója az iskolai és az óvodai testnevelés tárgyi feltételeinek
biztosítása. Ez az elsődleges feladata. Ezen felül lehetőség van arra, hogy bérbe adjuk,
bizonyos költségeket csökkentsünk, egy ekkora épületnek a fenntartása költségbe kerül. Az a
hozadéka, hogy ki tudjuk adni és plusz bevételt tudunk hozni. Az, hogy ezt veszteségként
megfogalmazni…
Ben Sassi Lívia: Azt mondja az előterjesztés, hogy a kihasználtsága nem megfelelő. Az kell,
hogy jobban kihasználjuk, jobban felhívjuk rá a figyelmet. Én így éreztem.
Csorba János: Lehet, hogy csak használja az óvoda, iskola és azon felül ne használja senki.
Ha kiadjuk a Sportcsarnokot, akkor viszont gondnok kell oda. A gondnokok felvállalták a
takarítást, fűnyírást. A csarnokosokkal leültem, beszélgettem, hogy mit lehetne hozzátenni.
Erre elkészítenek egy tervezetet, amiben engem meg sem kérdeznek. Meg sem kérdeznek,
hogy mi lesz a munkaköri leírási tervezet.
Horváth László: Mondja el a János, hogy milyen megbeszéléseket folytatott. Nagyon fontos
információkkal rendelkezik a János. Nem szabad megítélni egyik intézményünket sem úgy,
hogy az veszteség. Itt mindig a tartalommal való megtöltés a fontos. Én egyetértek, hogy a
gyerekek, helyiek gazdaságosan, jól tudják használni a Tornacsarnokot.
Matiasec János: Ott voltunk a helyszínen. Nagyon pozitív a hozzáállása a két gondnoknak,
magukénak érzik az intézményt, teszik a dolgukat. Beleegyeztek, hogy kibővítésre kerüljön a
munkaköri leírásuk.
Csorba János: Én kértem egy felhatalmazást a Képviselő-testülettől, majd tőlem senki nem
kérdezte, hogy mire jutottam. Engem kihagytak a tervezetből teljes mértékben. Én, mint
képviselő, ezt kikérem magamnak. Olyan előterjesztéseket készítenek, ami engem sért, nem
azt, aki majd aláírja. Ha a gondnok szándékosan tönkre tesz valamit, akkor azt anyagiakban ki
kell fizetni. Hova jutunk? Mi az, hogy szándékosan tönkretesz valamit? Tizenvalahány éve itt
dolgozó emberek ezek! Nem tettek tönkre ezek semmit sem! Emberként kell bánni
mindenkivel! Tisztességesen, úgy kell bánni, ahogyan bánni kell egy dolgozóval!
Ivánkovics Ottó: Miután múlt héten ez a beszélgetés megtörtént, kértem a jegyző urat, hogy
számodra legyen szíves prezentálni egy munkaköri leírást. Matiasec János képviselő úr vette a
fáradságot, hogy bejött hozzám, és leültünk erről beszélni. Ezek után adtam neki egy
fénymásolatot, hogy mutassa meg neked, hogy akkor éppen mire jutottunk. Ezek után ma is
megkértem jegyző urat, hogy küldje el neked a tervezetet. Pirossal jelezte a módosítási
javaslatokat. Semmiféle előterjesztés, határozat, semmi nem született. Többször kértem
többeket, hogy legyenek szívesek neked bemutatni, hogy ma tudjunk erről beszélni.
Matiasec János: Ez elhangzott polgármester úr szájából, hogy ezt az egészet a Csorba
alpolgármester úrnak kell kézben tartani, felügyelni.
Ivánkovics Ottó: Még azt is kértem a jegyzőtől, hogy nézzen utána annak, hogy törvényes-e,
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hogy csak az alpolgármester gyakoroljon „hatalmat” a két gondnok felett.
Horváth László: Itt csak egy elvi dolog alakult ki, azt mondom ezt most zárjuk le, de majd
meghallgatunk benneteket.
Csorba János: Polgármester úr a költségvetésben már konkrétan beszélt erről, csak nem
hoztunk róla döntést.
Ivánkovics Ottó: A kérdésem az volt, hogy egy státusz maradjon a falugondnoki, vagy
másfél. A Sportcsarnok gondnokai esetében arról volt szó, hogy vagy onnan át lesz valaki
emelve ide, és akkor a falugondnoki létszám lesz kettőre megemelve, vagy a falugondnokok
munkaköri leírása lesz kiegészítve. A kis álé és a Széchenyi tér területét gondozzák, ez lett
beletéve a munkaköri leírás tervezetbe. A 100-120 millió Ft-os veszteség a működés óta pedig
kész tény, ezzel nem tudunk mit csinálni. Ez egyszerűen csak tájékoztatás azok számára, akik
újként ülnek itt a képviselő-testületben.
Csorba János: Ebből az a sugallat, hogy 100-120 millió Ft, ebből mennyi járdát….Ismerni
kell a köröket, és nem 120 milliókat odaírni, hogy a falu tönkre van, zárjuk be!
Ivánkovics Ottó: Bugledich Attila szeretne hozzászólni. SZMSZ-ünk szerint szavazzunk,
hogy hozzászólhat-e. Én támogatom, hogy szóljon hozzá.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
Bugledich Attila: A Képviselő-testületi SZMSZ 14 § (2) bek. a) pontja szerint: „Az érdemi
vita során: A Képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal résztvevők kifejtik a napirendi
ponttal kapcsolatos észrevételeiket és a döntés-tervezettel kapcsolatos javaslataikat, s az ülés
vezetője a megjelent állampolgárok és közösségek képviselőinek hozzászólást engedélyez, a
napirendi pont tárgyalásához 3-3 perc időtartamban.”
Tehát nem engedélyezhet, hanem kötelező. Nincs arra szükség, hogy a Képviselő-testület
engedélyezze a megjelenteknek a hozzászólást, a hatályos SZMSZ szerint kötelező megadni a
szót a napirendi pont végén. Ez a polgármester feladata.
A Tornacsarnok témájához szeretnék érdemben hozzászólni: két dolgot kell figyelembe venni.
Ez nem egy gazdasági egység, tehát nem lehet úgy tekinteni rá, hogy ennyit hoz és ennyit
visz. Azokat a délelőtti órákat, amiket az iskola és az óvoda használ, a mostani teljes áron
tessék beszámítani az iskola és óvoda költségvetésébe, a másik oldalon ugyanezt bevételként
beszámítani, és abban a pillanatban a Tornacsarnok nullszaldósan működik. Ez csak egy
technikai kérdés.
Sopronban, ennél sokkal jobban felszerelt tornatermeket lehet ilyen áron kivenni. Annak is
van egy inkább negatív hatása, ha bizonyos szint fölé emelkedik az ár.
A Tornacsarnok igazi problémája, hogy a nyári időszakban sportolási célokra alkalmatlan. Az
épület jellegéből adódóan a nyári időszakban 40-50 fok van.
Az ÁNTSZ szerint nincs elvi akadálya annak, hogy a Tornacsarnokban a nyári időszakban
táborozás folyjék. Ilyen irányban lehetne a nyári az időszakokban kiadni a Sportcsarnokot. A
téli időszakban ennél az árnál többet nem lehet kérni a Tornacsarnokért.
A helyi vállalkozók kupon vásárlása nem rossz ötlet, csak ennek a technikai részét nagyon ki
kell dolgozni.
A törvényességet figyelembe véve: a Tornacsarnok megalakulásakor 3 személlyel működött,
mellette 2 fő takarítóval. Azóta megszűnt egy gondnoki státusz és 2 takarítói státusz. Nem
hiszem, hogy a 40 órás munkarendet meg lehet úgy oldani a Tornacsarnok gondnokainál,
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hogy mindenki ténylegesen 40 órát van ott és a szabadnapjai is ki vannak adva.
A másik pedig, hogy pedagógus gondnoki feladatokat nem láthat el.
Ivánkovics Ottó: Köszönjük szépen az észrevételeket.
A határozati javaslatot a következőképpen foglalnám össze: 5 db kedvezményes jegyvásárlási
lehetőséget biztosítunk valamennyi szállásadónknak, azzal a kikötéssel, hogy legalább 3
hónap alatt fel kell használnia. Aki ezt elfogadja, kérem jelezze kézfeltartással.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
27/2011. (III.03.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 5 db
kedvezményes jegy vásárlási lehetőséget biztosít a
helyi szállásadók részére, melyet 3 hónapon belül
fel kell használniuk.
Határidő: 2011. március 15-től
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
Tornacsarnok gondnokok
Ivánkovics Ottó: Az SZMSZ-ünknek megfelelően, aki az I. határozati javaslatot elfogadja,
kérem jelezze kézfeltartással.
Döntéshozatal: igen szavazat nélkül, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett
28/2011. (III.03.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja, hogy a település
turizmusának fellendítése illetve a Sportcsarnok
jobb kihasználtságának érdekében 2011. március
1-től a helyi szállásadóknak 50%-os áron felajánlja
vendégeik számára a sportcsarnok használatát
sportolás, aktív pihenés céljából az eltöltött
vendégéjszakákkal megegyező óraszám mértékéig.
A határozati javaslat nem került elfogadásra.

7. Bugledich Attila kérelme a sportcsarnok kedvezményes
igénybevételére gyermek-labdarúgó edzésekre
Dr. Pintér Gábor: Bugledich Attila úr azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez,
hogy a testület engedélyezze a Tornacsarnok kedvezményes használatát gyermek-labdarúgó
edzésekre napi program keretében. Az edzések 16-17 óra közötti időpontban kerülnének
megtartásra a NUPI program keretében, 2011. márciusától. Kérelmező a bérleti díjra 50 %-os
kedvezményt kér, azaz 2400 Ft/óra kedvezményt.

Készült: 2011. március 3-i Képviselő-testületi ülésen.
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Bugledich Attila: A korábbi éveken is ez gyakorlat volt, hogy a 7-9-11 éves gyerekeknek
edzéseket tartottam, ezt szeretném folytatni, ez még meghirdetve nincsen, ehhez kérem az
önkormányzat olyan jellegű támogatását, hogy ezt féláras konstrukcióban tehessem meg.
Tehát mindkét alkalommal a héten 16-17 óráig – ebben az időszakban általában üres a
Sportcsarnok, tehát nem vennénk el senkitől a helyet -, addig az időszakig, amíg az időjárás
nem teszi lehetővé a kinti füves pályát használjuk. Az eddigi gyakorlat szerint azért nem
kellett fizetnünk.
Horváth László: Javasolom elfogadásra.
Ivánkovics Ottó: Aki egyetért, kérem jelezze kézfeltartással.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett
29/2011. (III.03.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja Bugledich Attila
szakedző kérelmét, és engedélyezi a Sportcsarnok
használatát
a
NUPI
program
keretében
megtartandó
labdarúgó
edzésekre
50%-os
kedvezménnyel,
azaz
2400
Ft
bérleti
díjért/óránként.
Határidő:
2011. március 21.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester

8. Döntés a Hidegségi utca járdaépítés kivitelezésére beérkezett
ajánlatokról

Ivánkovics Ottó: Az előterjesztés készítéséig két ajánlat érkezett be. A helyszínt
megtekintettük és úgy kértem be az árajánlatokat. A Roco Készházak bruttó 4.851.225 Ft-ra
adta meg az aszfaltos verzió ajánlatát, a térköves verzió 5.333.175 Ft. A VIAT Kft-től
utólagosan kértem árajánlatot a térköves verzióra, amit 2.800.000 Ft+áfás áron adta meg.
Aszfaltos járda van ott körbe, semmi sem indokolná a térkövezést. Viszont azt eldöntöttük
még néhány éve, hogy igyekszünk minél több járdát térkővel megvalósítani, hiszen az
modernebb és korszerűbb is. Azt gondolom, hogy ezek alapján a VIAT Kft ajánlata
látványosan a legkedvezőbb. Van-e a Képviselő-testületnek kérdése, észrevétele?
Nincs.
A VIAT Kft ajánlata 2.800 e Ft + áfa, betoncsatornával. Az a javaslatom, hogy fogadjuk el az
V. ajánlatot. Aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
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30/2011.(III.03.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hidegségi
utcai járda kivitelezését saját forrásból kívánja
megvalósítani. A kivitelezéssel a VIAT Kft-t (9484
Pereszteg, Temető u. 20.) bízza meg.
Elfogadja a 2.800.000 Ft + Áfa térkövezés és 65 fm
D 40 betoncsatorna műszaki megoldásra adott
árajánlatát.
Felkéri a polgármestert tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Határidő:
2011.05.31.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
Dr. Pintér Gábor jegyző

9. Nagycenk, régi Tűzép telep felé vezető út felújítása
Ivánkovics Ottó: Képviselő-testület elfogadta a költségvetést, amely bizonyos keretet biztosít
kátyúzásra, ebből javasolnám én ezt megvalósítani. Három cég adott be ajánlatot: a VIAT Kft,
ez az ajánlat csak a TÜZÉP felé vezető útra vonatkozik, a Czimet Kft kiegészítette az
ajánlatát a Csapásra, a Soproni utca meghosszabbítására, illetve a SZABÓ ROAD KFT
ajánlatában bitumenes módszert is javasol, ami nem olyan drága, mint az aszfalt. Én azt
javasolom, hogy egyenlőre ezzel az ajánlattal ne foglalkozzunk, hanem a Czimet Kft ajánlatát
javasolnám elfogadásra.
Ebben az ajánlatban benne foglaltatik Horváth Rezső helyi lakos által kért lábazat elbontása
is.
Van-e kérdés észrevétel?
Ha nincs, a Czimet Kft 30 napon belül vállalja a megrendeléstől számítva a teljesítést.
Aki ezt elfogadja, kérem jelezze kézfeltartással.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
31/2011.(III.03.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
Önkormányzat nem szilárd burkolatú útjainak
kátyúzására és felújítására adott árajánlatok közül
a Czimet Kft (9451 Ebergőc, Kislozsmajor u. 1.)
árajánlatát fogadja el 350.000,- Ft. + áfa
összegben.
Kéri a polgármestert tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Határidő:
2011.március 31.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
Dr. Pintér Gábor jegyző
Készült: 2011. március 3-i Képviselő-testületi ülésen.
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Nagycenki 259/50 hrsz-ú ingatlanra gázvezeték létesítéséhez
szolgalmi jog bejegyzése
Ivánkovics Ottó: Három határozati javaslat készült. Az első határozati javaslatot tenném fel
szavazásra:
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy
támogatja a Dózsa krt. 259/50 hrsz. ingatlanra a 60 m2 területű biztonsági övezet mértékben,
határozatlan időre, ellenérték nélkül, ingyenesen, az ÉGÁZ- DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. által
igényelt vezetékjog alapítását.
Felkéri a polgármestert tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Aki ezt támogatja, kérem kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
32/2011. (III.03.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete akként határoz, hogy támogatja
a Dózsa krt. 259/50 hrsz. ingatlanra a 60 m2
területű biztonsági övezet mértékben, határozatlan
időre, ellenérték nélkül, ingyenesen, az ÉGÁZDÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. által igényelt
vezetékjog alapítását.
Felkéri a polgármestert tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Határidő:
2011.03.28.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
Dr. Pintér Gábor

Horváth Rezső kérelme
Ivánkovics Ottó: Javaslattal szeretnék élni: elbontásra kerül a kőlábazat, és mivel
önkormányzati terület, kérem a Képviselő-testületet, hogy korlátozza ennek az ingatlannak a
használatát aképpen, hogy mindkét oldalról behajtani tilos táblát teszünk ki, alatta „kivétel
engedéllyel”, az engedélykérelmeket jegyző úr megvizsgálja. Akinek engedélye lesz, az utat
használhatja, illetve saját felelősségére használhatja. Nekem ez a javaslatom.
Erre vonatkozóan előterjesztés nem készült.
Ivánkovics Ottó polgármester felolvassa Horváth Rezső kérelmét:
„Olyan határozati javaslatom lenne az ügyben, hogy a testület járuljon hozzá ahhoz, hogy
lebontsuk a kőlábazatot és ezzel egyidőben kihelyezésre kerüljön a mindkét irányban
behajtani tilos, alatta kivéve engedéllyel. Az engedély írásos kérelemre adható ki, indoklással,
konkrét személyeknek, konkrét gépjárműre, maximum az adott naptári évre.”

Készült: 2011. március 3-i Képviselő-testületi ülésen.
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Ivánkovics Ottó: Jegyző úrtól kérdezem, hogy ez törvényesnek érzi-e ezt a megoldást?
Dr. Pintér Gábor: Tisztelt Képviselő-testület! A közutak fenntartása kötelezően előírt
önkormányzati feladatunk. Megvizsgáltam Horváth Rezső úr kérelmét, polgármester úr által
javaslatát törvényesnek látom. Azt gondolom, hogy a biztonságos közlekedés szempontjából
mindenki ne használhassa, ez egy törvényes és elfogadható javaslat. Köszönöm szépen.
Ivánkovics Ottó: Van-e kérdés, észrevétel, javaslat?
Nincs.
Akkor kérem, fogadjuk el ezt a megoldást. Igyekszünk március 30-ig ezt megcsinálni. Aki ezt
támogatja, kérem jelezze kézfeltartással.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
33/2011. (III.03.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a 435. hrsz-on bejegyzett,
közterületen található és a 437/3 hrsz-ú út
megközelítését
megakadályozó
kőlábazat
lebontásához, valamit tudomásul veszi a fenn
említett útra indokolt esetben közúti közlekedési
tábla polgármester általi kihelyeztetését.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
Ben Sassi Lívia képviselő távozott. Jelen lévő képviselők száma 6 fő.

Napkultusz Megújuló Energetika (Győr) árajánlat
Ivánkovics Ottó: A fűtési rendszer átdolgozására hőszivattyús rendszer megvalósítása. 17-18
millió Ft-os árajánlat érkezett a Napkultusz Megújuló Energetika Bt-től. Operatív programos
pályázati lehetőséget lehetne kihasználni ezen fejlesztési lehetőségek megvalósítására. Az
ajánlatadó szerint mindegyik 85 %-os intenzitású.
Horváth László: Van egy létező program az önkormányzatok energetikai helyzetének
javítására. Több megoldásnak is utána néztem, de egyik sem oldja meg a hagyományos fűtési
rendszer teljes kiváltását. Nem tartom magunkat képesnek arra, hogy most ebbe belevágjunk.
Én nem javaslok ezzel most foglalkozni. Műszaki aggályaim is vannak. Valamennyi
megtakarítást hozna, de a két fűtési rendszer közötti különbség hosszú évekre sem térül meg.
Dr. Hudomelné Dózsa Margit: Én sem javaslom idén ezt a Széchenyi tér felújítása mellett.
Ivánkovics Ottó: Ha nincs több kérdés, aki támogatná, kérem kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: igen szavazat nélkül, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett

Készült: 2011. március 3-i Képviselő-testületi ülésen.

18

34/2011. (III.03.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2011. évben nem kíván élni a
Napkultusz Megújuló Energetikai Bt ajánlatában
szereplő a „napkollektorokkal a használati
melegvíz megmelegítése”pályázati lehetőséggel.
Határidő: azonnal
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester

Határozatok végrehajtásának ismertetése
Glóbits Zsuzsanna: A Táblavilág Kft által adott, a táblák készítésére vonatkozó árajánlatot
elfogadtuk.
Ivánkovics Ottó: E pályázati keretből megvalósuló fejlesztés, sajnálatos módon kiderült,
hogy két táblát máshová kell tenni, mint ahova azt előzetesen a jegyző asszony berajzolta.
Emiatt ez egy másik helyrajzi számú területet érint, amire ezek után nem lett megkérve a
Közlekedési Koordinációs Központ engedélye. Ezt most utólagosan kell beszerezni, amíg ez
nincs beszerezve, a teljes projekt áll. nem tudjuk a támogatási szerződést sem mi, sem az
Egyházközség, sem a Gysev, sem az Arany Kakas Vendéglő aláírni. 180 millió Ft-ról van szó.
Glóbits Zsuzsanna: Bogjos Antalék február 9-én befizették a 80 ezer Ft kauciót és 20 ezer Ft
lakbért az Iskola utca 3. szám alatti lakás bérletére.
Ivánkovics Ottó: Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy Bogjosék még nem költöztek be, a
felújítási munkák zajlanak, cserépkályhát raknak. Érdeklődtek, hogy mikor fizessék be a
lakbért, tájékoztattam őket, hogy ez hétfőn lenne esedékes, de ha kérelmet ír arra
vonatkozóan, hogy a február hónap második felére eső lakbért engedjük el, akkor én ezt
támogatni fogom, hiszen még nem költöztek be a lakásba. Van-e erre vonatkozóan ellenvetés?
Nincs, köszönöm.
Glóbits Zsuzsanna: Szetmár Balázs kérelme, az építési szabályzat rendelkezése alóli kivonás
a Gyár utca 61-65. szám alatti ingatlanok vonatkozásában, ez az ügy folyamatban van.
Ivánkovics Ottó: A határozatot megkapta a kérelmező.
Glóbits Zsuzsanna: A szerződés aláírása megtörtént a Széchenyi Village Kft-vel a
közvilágítás 25 %-nak átvállalása tárgyában.
Ivánkovics Ottó: Én erről nem tudok. Az történt meg, hogy a jegyző úrral közösen
készítettünk egy szerződés-tervezetet, az osztrák fél most tudott a szerződéssel foglalkozni,
mindent teljesen korrektnek találnak. Köszönik szépen, hogy a Képviselő-testület ennyire
pozitívan áll az előzőhöz képest a kérdéshez, viszont szeretnék, ha kinn maradhatna a
korlátozó tábla, arra hivatkozva, hogy ez nem tiltó, hanem korlátozó tábla. Nem a
nagycenkieket akarják kizárni ezzel, de nem szeretnék, ha idegenek járnának be, védve a
lakókat az antrocitásoktól.
Ha ezt mi figyelembe vesszük, nem felelünk meg a
határozatunknak. A határozatot módosítanunk, vissza kell vonnunk, új határozatot kell
Készült: 2011. március 3-i Képviselő-testületi ülésen.
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hozni…Hiszen más tartalommal nem köthetjük meg a szerződést. Kell-e a határozatunkat
módosítani, visszavonni, vagy leszerződünk az ő kívánságuk szerint?
Dr. Pintér Gábor: Képviselő asszony javaslata colt, hogy a szerződés tartalmában kerüljön
megállapításra. A határozati javaslatban nem szerepel. Azt gondolom, hogy ez törvényesen
megfelel annak, hogy a szerződést megkössük. Nyilván figyelembe veszünk minden
képviselői kérést a szerződések elkészítésénél. Amennyiben olyan javaslatot tesznek, még
leülünk velük tárgyalni.
Csorba János: Bonyolítjuk az ügyet és csak a papírhalmazokat gyártjuk. Maradjon ott a
tábla.
Ivánkovics Ottó: Köszönöm.
Az elmúlt időszak eseményei:
- Kistérségi Tanácsülés,
- Világörökségi Tanácsülés,
- Utazás kiállítás 2011 Budapest, a nagycenki önkormányzat először képviseltette
magát,
A közeljövő eseményei:
- A Világörökségi nap, május 21.
- 10 Forrás Fesztivál Hegykőn, július 8-15.
- 2011. decemberében 10 éves lesz a Világörökségi Egyesület.
Ivánkovics Ottó: Köszönöm szépen, a testületi ülést bezárom.

Jegyzőkönyv lezárva.

Kmf.

Dr. Pintér Gábor
jegyző

Készült: 2011. március 3-i Képviselő-testületi ülésen.

Ivánkovics Ottó
polgármester

