Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu

Szám: 91-5/2011.

JE GY ZŐKÖN Y V
Készült: Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 31.
napján megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

Ivánkovics Ottó polgármester
Csorba János alpolgármester
Bíró Béláné képviselő
Dr. Hudomelné Dózsa Margit képviselő
Matiasec János képviselő
Nemes Viktória képviselő
Horváth László alpolgármester
Dr. Pintér Gábor jegyző

Meghívott
vendégek:

Farkas Gábor rendőrkapitány
Krenner József
Pölcz Imréné kérelmező
Lágler Júlia Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője
Bujtás Krisztina gyermekjóléti szolgálat
Babcsné Zsirai Edit családsegítő szolgálat
Cseh Tímea „Cenki” Hársfa Néptáncegyesület vezetője
Anday-Gresee Marietta rendezvényszervező

Érdeklődők:

3 fő

Napirend:
1. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Farkas Gábor rendőrkapitány
2. A játszótéri kosárpalánk esetleges leszereléséről döntés lakossági kérésre
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
3. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Lövő) beszámolója a 2010. évi munkájáról
Előterjesztő: Lágler Júlia intézményvezető
4. „Cenki” Hársfa Néptáncegyesület tájékoztatója az együttes 2010. évi munkájáról
Előterjesztő: Cseh Tímea a néptáncegyesület vezetője
5. Gazdasági Program megalkotása
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
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6. InterAMG Produkció Kft. Kérelme - Széchenyi István 220. születésnapja alkalmából
megrendezésre kerülő rendezvények támogatása
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
7. „Nagycenkért Díj”-ra érkező javaslatokat elbíráló bizottság létrehozása
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
8. Szociális igazgatás és ellátás helyi szabályozásáról szóló 11/2006.(V.03.) rendelet
módosítása
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
9. A Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
10. Lejárt határidejű határozatok ismertetése
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
Zárt ülés keretei között:
1. Az Aranypatak Óvodában 2011. február 4-én történt események aktuális kérdései
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
2. Előterjesztés a műszaki ügyintéző keresőképtelenségének ellenőrzési kezdeményezéséről
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
Ivánkovics Ottó: Szeretettel köszöntöm Önöket a mai rendes testületi ülésünkön.
Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, Ben Sassi Lívia képviselő asszony nem
érkezett meg.
A napirendi pontokra vonatkozó előterjesztések nagy része kiküldésre került, egy kisebb része
pedig most került kiosztásra.
Az egyebek napirendi pontban lenne néhány aktualitás, amelyeket fontosnak tartanék
átbeszélni:
2 db árajánlat érkezett a Gyár u. 11. 4-es lakásának felújítására vonatkozóan,
alagsori klubhelyiség felújítására vonatkozó árajánlat,
Deutschkreutzi nyári diáktalálkozó,
EU Charta kapcsán érkezett Államkincstári megkeresés,
Dirty Dance Sopron Táncegyesület kérelme,
Gy-M-S Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával kötendő Együttműködési Megállapodás.
Ezek lennének a javaslataim, szeretném megkérdezni, van-e valakinek más javaslata?
Ha nincs, szavazásra bocsátom a kérdést, aki elfogadja a naprendi pontokat, kérem jelezze
kézfeltartással.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
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Polgármesteri tájékoztató az elmúlt hónap eseményeiről
Ivánkovics Ottó:
Tisztelt Képviselő Testület!
A legutóbbi rendes testületi ülés óta az alábbi fontosabb események történtek:
Március 5.

- részvétel a Budapesti Turisztikai Kiállításon Baumgartnerné Gerti
közreműködésével

Március 7.

- megbeszélés Fertőszentmiklóson a Soproni Vízművel kapcsolatosan (2011-es
évi karbantartási keret egy részének egyéb irányú felhasználása ügyében)

Március 10.

- TIOP pályázat kapcsán (iskolai digitális táblák) projektzáró esemény
lebonyolítása
- Kátyúzási munkák elkészültek (Csapás-köz, Soproni utca vége, volt Tűzép
telephez vezető út)
- Vagyonbiztosítási keretszerződés aktualizálása, emeltebb biztosítási díjakra
való szerződés- módosítás megkötése

Március 12.

- Szalai Gergely Asztalitenisz Emléktorna
- betonlépcső-javítás a Széchenyi téren

Március 15.

- Nagy sikerű emlékünnepség az 1848-as Forradalom és Szabadságharc
tiszteletére a Széchenyi István Általános Iskola és az Országos Széchenyi Kör
közreműködésével

Március 16.: - Közlekedési Tükör felszerelése a Löffler házzal szemben
- Tárgyalás a telefon-alközpont cseréje ügyében
Március 18.

- Személyes megbeszélés Farkas Gábor Rendőrkapitány Úrral a volt KMB-s
iroda és az üresen lévő rendőrségi szolgálati lakás ügyében

Március 19.

- Részvétel a Sopronkőhidai Fegyház Mindszenty-emlékszobájának avatásán
- Interjú a Magyar Rádió szerkesztőjével a Hársfa sor kapcsán
- Villanyszerelési munkálatok befejezése a Polgármesteri Hivatal
helyiségeiben

Március 21.

- Az Utazás Kiállítás kapcsán nyereménysorsolás Horváth László
Alpolgármester Úr közreműködésével
- ROKO2000. Kft. képviselőjével megbeszélés árajánlatok bekérése ügyében
(klubhelység a hivatali épület alagsorában, Gyár u. 11/4. sz. lakás felújítása,
volt Vágóhíd felújítása
- Informatikai továbbképzés a hivatal munkatársai részére

Március 23.: - Fekete Ferenc Kiscenki utcai lakos 11 db tölgyfa-csemete és 2 db hársfacsemete felajánlása, ültetése
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Személyes látogatás Németkeresztúrba Horváth László alpolgármester és
Matiasec János képviselő urakkal – megbeszélés a nyári diák-csere
üdültetésről
Meizl Valéria asszonnyal megbeszélés az augusztusi Nagycenki Művészeti
Napok és további kulturális elképzelések kapcsán
Az iskolánk által szervezett alsó tagozatos „Agypárbaj” c. verseny
lebonyolítása, eredményhirdetése. A nagyon sikeres versenyen 5-6
környékbeli település diákjai képviseltették magukat
8 millió forintos rövid távú betétlekötés a befolyt adóbevételekből.

Március 24.: - Személyes megbeszélés ingatlanforgalmazó céggel a vállalkozói terület és az
építési terület értékesítési együttműködéséről – fejlemény még nincs
- Tervezői és kivitelezői egyeztetés összehívása és megtartása a Hidegség
utcai járda tervezése kapcsán
- Kivitelezői szerződés aláírása a Hidegség utcai járda kapcsán
- A GYSEV-palotában a „Nagycenk Széchenyi faluja” pályázati projekt
Támogatási Szerződésének aláírása, amely majd akkor lép hatályba, ha az
Önkormányzatunk a hiánypótlást teljesítette (45/1 és 705/1 hrsz-ekre
vonatkozó KKK tulajdonosi és kezelői hozzájárulásának megszerzése)
Március 25.: - Személyes megbeszélés Henczel Szabolcs plébános úrral a ravatalozó, az
április 8- i Széchenyi megemlékezés és egyéb aktuális ügyekben
Március 28.: - Az új honlap szerkesztésével kapcsolatos megbeszélés, a tervezetek
véleményezése Horváth László alpolgármester úr vezetésével
- a Vám utcában, a platánfák lehullott lombjának összegyűjtése és
elszállítása a
- Rekultív Kft. által díjmentes felajánlásával
- Cenki Híradó 2011. I. számának megjelenése
- A közterület-gondnoki félállás betöltésére pályázat kiírása
Március 29:

- NFÜ igazgatói tájékoztatója a II. Széchenyi Terv Pályázat kapcsán, több mint
40 résztvevő mellett
- ügyvédi konzultáció az aktuális ügyek kapcsán
- A „Nagycenk Széchenyi faluja pályázathoz” a Közútkezelő
hozzájárulásának átvétele Győrben

Március 30.

- Széchenyi tér 4. sz. ház előtti feljáró elkészítése a VIAT Kft. ingyenes
felajánlásában
- Személyes megbeszélés jövőbeni együttműködésről Szakács Imre úrral, a
GY-M-S megyei Iparkamara munkatársával
- KKK felé a „Nagycenk Széchenyi faluja pályázathoz” tulajdonosi és
vagyonkezelői nyilatkozat megkérése

Március 31.

- Rendes testületi ülés
- A Sportcsarnok melletti térelválasztó lábazat megépítésének megrendelése
- Rendőrségi szolgálati lakás szemléje a Rendőrkapitánysággal közösen
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A közeljövő eseményei:
Április 2. 10 óra:
Április 4. 17 óra:
Április 6.:

- Nagycenk Széchenyi faluja pályázat projektindító rendezvénye
(Arany Kakas Étterem)
- III. Turisztikai Fórum

- MÁK ellenőrzés: EU-Charta találkozó pályázata – 2005.
- Műszaki Átadás: „Kerékpárral a Fertő-kultúrtájon” c. pályázat

Április 7. 10 óra: - Nagycenk, Hidegségi utcai járda megépítésének munkaterület átadásátvételi eljárásának megindítása. Az építés megindításának tervezett
időpontja: 2011. április 18.
- 19 óra: Véradó ünnepség a Csikós Csárdában
Április 8.:

- Gróf Széchenyi István halálának 151. évfordulójáról megemlékezés

Április 11. 17 óra: - Szociális Bizottsági ülés

1. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről
Farkas Gábor rendőrkapitány: Nagycenken az elmúlt 5 évben évi 14 és 39 között változott
az bűncselekmények száma, tavalyi évben 30 volt a bűnesetek száma. A beszámolóból
kiderül, hogy 5 zaklatásos bűncselekmény, a lopások száma 9-re lecsökkent. Úgy gondolom,
hogy Nagycenken a közrend, közbiztonság jó. A közlekedési balesetek száma is csökkenő
tendenciát mutat az elmúlt 5 évhez képest, elviselhető szinten van, annak ellenére, hogy
Nagycenken rendkívül nagy az átmenő forgalom.
Az elmúlt évben a Széchenyi Emlékév sok programot biztosítottunk, köszönjük szépen
polgármester úrnak azt az elismerést, melyet a Rendőrségnek emléklap formájában átadott.
Mi is örömmel veszünk részt egy ilyen rendkívül magasztos ünnepségen, jó érzés, hogy mi is
közreműködhetünk. Ha ebben az évben is lesz olyan rendezvény, melyre a közreműködésünk
kellene, természetesen állunk rendelkezésre. A szüreti felvonulást és egyházi rendezvényeket
is rendszeresen biztosítunk, és a jövőben is örömmel állunk rendelkezésre.
Ha kérdésük lenne, nagyon szívesen válaszolok, köszönöm szépen.
Ivánkovics Ottó: Köszönjük szépen kapitány úr kiegészítését, és a rendőrség egész éves
munkáját.
Matiasec János: Többen megkerestek a faluból, hogy atrocitás érte őket az utóbbi időben.
Mivel nincs Nagycenken állandó rendőri jelenlét, a körzeti megbízott nem itt lakik helyben,
tehát távolabbról kell a hatóságnak érkeznie. Mire a járőr megérkezett Nagycenkre a zaklatás
abbamaradt, ami aztán egy másik alkalommal megismétlődött. Szerencsés lenne, ha lenne
állandó rendőri jelenlét, vagy itt lakna a körzeti megbízott. Hamarabb be tudna avatkozni
esetlegesen, meg tudna akadályozni egy komolyabb atrocitást. Ez egy tiszteletteljes kérés a
lakos részéről.
Farkas Gábor rendőrkapitány: Szolyák Gábor körzeti megbízottat lehet hívni a szolgálati
mobilján éjjel- nappal, az ő telefonszámát a faliújságra kitesszük. Ha ő nem tudna idejönni,
akkor Sopronból jönne valaki. A Soproni Kapitányság létszáma most 186 fő, 2008. január 1én ez a létszám 305 fő volt. Sajnos lecsökkent ez a létszám. Ebben a zaklatás ügyben van is
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nyomozás a kapitányságon. Mindenképpen megoldjuk a rendőri jelenlétet. A sebességmérésre
vonatkozó kérésre is reagáltunk.
Ivánkovics Ottó: Amit én fontosnak érzek kiemelni, az a Nagycenki Önkéntes Polgárőrség és
a Rendőrség mintaszerű együttműködése. Önkormányzatunk több száz ezer Ft-al támogatja a
Polgárőr Egyesület működését évente, tesszük ezt azért, hogy a helyi lakosaink minél jobban
biztonságban tudják érezni magukat, és azért is, hogy a Rendőrséget, ha minimális mértékben
is, de lehessen tehermentesíteni.
Külön szeretném megköszönni kapitány úrnak és a munkatársaknak, hogy tavalyi április 8-i
nagy rendezvényünkön példamutatóan álltak helyt. Terveink szerint az idén is lenne gróf
Széchenyi István születésének 220- ik évfordulója alkalmából hasonló nagy rendezvény
szeptemberben. Illetve szeretnénk, ha a szokásos rendezvényeink idén is megvalósulnának, és
ehhez tisztelettel köszönöm előre is a hathatós közreműködést.
A KMB-s iroda tekintetében a Megyei Rendőrkapitány úr dönthet arról, hogy a tulajdonjog
mellett a használati jogot is megkaphatjuk. Abban az esetben az lenne az elképzelés, hogy ott
egy kis lakást kialakítanánk, és akár rendőrnek is szívesen kiadnánk. Ez folyamatban van.
Illetve szóba tudna jönni a Csizmadia néni által lakott nagy lakásnak a kettéválasztása és
komfortosítása.
Szeretném megkérdezni, van-e javaslat, kérdés, észrevétel a rendőrség munkájával,
beszámolójával kapcsolatosan?
Nemes Viktória: Nekem jó a tapasztalatom, bármikor szükség volt az óvoda részéről, vagy
mint magánszemély, mindig sikerült elérni a körzeti megbízottat. Nekem az lenne a kérésem,
hogy elég sok probléma van az iskola környékén. Ahelyett, hogy az autósok lassítanának a
zebránál, inkább még gyorsítanak. Nem egyszerű dolog megoldani ezt a problémát, de ha
lenne rá mód a többszöri rendőri jelenlétre azon az útszakaszon, talán visszatartó erő lenne.
Farkas Gábor re ndőrkapitány: Akkor többször fogunk ott sebességet mérni.
Ivánkovics Ottó: Köszönöm szépen. Tisztelettel szavazásra bocsátom a kérdést, aki a
határozati javaslatnak megfelelően elfogadja a Soproni Rendőrkapitányság beszámolóját,
kérem kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
35/2011. (III.31.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Soproni Rendőrkapitányság
2010. évi beszámolóját Nagycenk közrend és
közbiztonsági helyzetéről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
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2. A játszótéri kosárpalánk esetleges leszereléséről döntés
lakossági kérésre
Ivánkovics Ottó polgármester bemutatja a képviselőknek Pölcz Imréné Magdi néni által két
nappal ezelőtt átadott levél - mely kiküldésre került a képviselők részére - mellékleteként a
megrongálódott kéményről készült fényképeket.
Ivánkovics Ottó: Az előterjesztés kiküldésre került Magdi néni levelének, illetve az én
levelemnek a másolatával együtt. Köszöntjük Pölcz Imréné Magdi nénit, és átadnám a szót.
Pölcz Imréné: A téli időszak elmúltával ismét előtérbe került a játszótéri probléma.
Legutolsó megbeszélésünk december 1-én volt az alpolgármester urakkal és polgármester
úrral. Azóta eltelt 4 hónap, és semmi érdemleges nem történt ezen a levélen kívül, amit
március 18-án kaptam meg. Felháborítónak tartom először is azt a javaslatot, hogy lakossági
fórumot hívjanak össze. Én összehívok valakiket és szembe álljak azokkal, akik bizonyítják,
hogy nem zavaró, és én bizonyítom, hogy engem pedig zavar? Megcsináltattam 80 ezer Ft-ért
a szakértői vizsgálatot, hogy valóban tudjam, hogy tényleg zavaró-e. Polgármester úr ezt egy
mondatában írja, hogy az nem haladja meg a határértéket, holott le van írva, hogy mennyi az a
zajszínt, ami az elfogadható mérték és mennyi a mért zajszint. Még egy mondat: „A
kosárlabda palánkot 80 ezer Ft-ért áthelyeztük.” 4 csavart kellett kicsavarni és átvinni a másik
felére és egy kis alapot csinálni neki. Mi került 80 ezer Ft-ba, fogalmam sincs. A 2009.
áprilisi testületi ülésen került legelőször szóba, azóta csak az történt, hogy a kerítés 4 oldala
meg lett csinálva. A levélben úgy néz ki, mintha Simon Péter úr annyit áldozott volna érte, én
meg semmit.
Vica, az új testület felállása után hozzád mentem először és csodálkoztál, hogy még nincs
megoldva.
Hiába csukok be minden ablakot, azon a betonon a döngés bejön a házba, én ezt százszor
mondtam, hogy magától nem fog megoldódni.
Még egy mondat a levélből: „ A zajszínt a játszótéren nem káros, illetve nem zavaró.” Ottó,
kinek nem zavaró? Nem zavaró a Rákóczi utcában, a Dózsa körúton, de nálam igen. És olyan
mértékben zavar, hogy azért vagyok itt, hogy ezt valamiképpen meg kell oldani. Ezt hosszú
távon nem lehet elviselni.
Én felajánlom a kertem hátulsó részét, oda hátra lehetne telepíteni a kosárlabda palánkot.
Hiába hivatkozik mindenki arra, hogy én hozzájárultam a játszótér létesítéséhez.
Természetesen, nem is zavar a játszótér. A gyerekek egyáltalán nem zavarnak. De sportpálya
mellett lakni, az egy őrültség!
Ivánkovics Ottó: Köszönöm szépen Magdi néni szóbeli kiegészítését. Visszanéztem az
lemúlt 5 év fejleményeit a játszótérrel kapcsolatosan. Így kellő alapossággal előkészített
összképet tudok Önök elé tárni.
Nem helyes állítás az, hogy nem történt semmi. 2009. áprilisára tehető ennek a problémának a
testület előtti felbukkanása. Azt követően több árajánlat bekérése történt meg. A kosárlabda
palánk át lett szerelve egyik helyről a másikra, a kézilabda kapu le lett szerelve, aztán vissza
lett szerelve, mennyezeti háló lett beszerezve, ami az Ön kérésére nem lett felszerelve.
Tájékoztatom, hogy rongálással kapcsolatban az önkormányzat nem tud intézkedni. A
lakossági fórum összehívása pont ezt a célt tudná szolgálni, természetesen ezt a feladatot az
önkormányzat magára vállalja, a fórum eredményeként akadhat olyan javaslat, amit
mindannyiunkévá tudnánk tenni. Nagyon jó ötlet, hogy induljon egy gyűjtés, hogy
vállalkozók, lakosok, szülők, nagyszülők próbáljanak hozzájárulni az elképzeléseinkhez.
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Reflektor kikapcsolásra került, házirend kifüggesztésre került, hogy ezeket nem tudja
értékelni még részben sem, egy kicsit furcsállom.
A szakértői vélemény, ami 2010. szeptember második felének az időszakára esik, szerencsés
lett volna kiértesíteni önkormányzatunkat, hogy mikor érkezik a szakértő, biztos vagyok
benne, hogy velem együtt az akkori Képviselő-testület jelentős része is rendelkezésre állt
volna.
Ivánkovics Ottó polgármester idéz a játszótérrel kapcsolatos jegyzőkönyvekből,
nyilatkozatokból, szakértői véleményből, a játszótéri tervből, tervezői nyilatkozatból, műszaki
dokumentációból.
Ivánkovics Ottó: Ezek után a probléma adott, csak az a kérdés, hogyan tudjuk megoldani,
hogy az a magánérdeket, és a közösségi érdeket is egyformán biztosítsa. Erre jött az a
javaslata Simon Péter úrnak, hogy kerüljön megépítésre a zajvédő fal. Ez nem Simon Péter úr
ötlete, hanem a szakértői vélemény 6. pontjában olvasható a zajt csökkentő fejezet alatt.
Azt gondolom, annak a levélnek a megfogalmazásakor semmi más nem következett be, mint a
rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján egy javaslat a helyzet megoldására. Önnek az a
javaslata, hogy kerüljön leszerelésre a kosárlabdapalánk, illetve kerüljön felszerelésre a kertje
végében. Én a levelemben azt a javaslatot fogalmaztam meg, hogy kerüljön egy zajvédő fal
megépítésre Simon Péter véleményével teljes egészében egyezve. Senki nem mondta, hogy
ezt a zajvédő falat az önkormányzatnak, vagy Pölcz Imrénének kell kifizetnie. Ez, ha
megoldás tud lenni, a következő lépés, hogy tervezőt keresünk, árkalkulációt kérünk. De azt
nem mondhatja a Magdi néni, hogy nem történt semmi.
Pölcz Imréné: Én azt nem mondom, hogy nem történt semmi, azt tudom, hogy csak
foglalkozunk vele, foglalkozunk vele. Ez a legőrültebb ötlet, a zajvédő fal, ez egy javaslat.
Horváth László: Azért kérjük, hogy maga terveztesse meg, mert amit maga megterveztet, az
valószínű magának meg fog felelni. Az nincs benne, hogy nem csinálja meg Simon Péter úr, ő
nem zárkózik el. Sőt, ő azért kéri, hogy maga terveztesse meg, hogy ennek a folyamatnak
vége legyen. Lépjünk közösen, terveztessük meg azt, amire maga azt mondja, hogy jó, és
befejezzük az ügyet. Ha maga meg tudná mondani, hogy mitől nyugszik meg, akkor ez a
dolog már rég befejeződött volna. Ha maga megtervezteti, Simon úr is áll elébe annak, hogy
ezt a falat hogy valósítsuk meg. Az önkormányzat már kifogyott az ötletekből. Polgármester
úr a levelében felajánlja, hogy milyen megoldás létezhet, javaslatot olyat várunk, amit maga
elfogad.
Pölcz Imré né: Naponta szembesülök azzal, hogy a házamnak az oldalában zuhognak. Ottó,
nem ti vagytok az okai, de ezt így megterveztetni és megépíttetni nem szabadott volna. De ha
el lett rontva, azt ki lehet javítani, nem megvárni, míg valaki tönkre megy bele.
Ivánkovics Ottó: Magdi néni, maga kérte, hogy a háló ne legyen felszerelve. Egyszer a
focikapu a baj, egyszer a kosárlabdapalánk. Mindig valami probléma van. Van mennyezeti
háló, kikapcsoltattuk a reflektort, van játszótéri házirend, különböző árajánlatokat kértünk be,
különböző javaslatok érkeztek, a szakértői vélemény alapján megfogalmazódott egy levél
maga felé. Azt ne mondja, hogy a testületben, vagy bennem nincs meg a jó szándék. De én
már nem támogatnám, hogy az a kosárlabdapalánk leszerelésre kerüljön onnan, mert nem
tartom jó megoldásnak.
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Nemes Viktória: Én elfogadom, hogy a labdapattogtatást nehéz elviselni. Régi téma ez és
még nem sikerült megoldani. Nagyon sok feltétele van annak, hogy ez mindenki részéről jó
megoldás legyen. Szakemberek tapasztatát, véleményét, tájékoztatását kellene kérnünk
például erről a zajvédő falról. Magdi néni is láthatná, hogy mi lehet a jó megoldás.
Dr. Hudomelné Dr. Dózsa Margit: Mi ezzel a problémával már tél volt, amikor
találkoztunk. Én a türelmetlenségét nem értem a Magdi néninek. Azt megértem, hogy ez már
4-5 éves probléma Önnek, de nekünk fél éves probléma. De már a téli testületi ülésen
foglalkoztunk a problémával, elkészítettük a játszótéri házirendet. Én azt elhiszem, hogy az
zavaró, azt is látom, hogy jogilag rendben van, ennek ellenére úgy érzem, hogy ezzel
foglalkozni kell, és megoldást kellene keresni. Magdi néninek csak az az egy megoldás
létezne, hogy elkerüljön onnan a palánk, vagy nézzük meg, hogy milyen közösen elfogadható
lehetőség lenne?
Pölcz Imré né: Legyen átmenetileg leszerelve az a palánk, addig, amíg számításokkal ki lehet
számítani, hogy milyen hatása van, vagy levinni a kosárpalánkot a sportpályára, ahol nem
zavar senkit sem. Ez a zuhogás egyszerűen kibírhatatlan.
Ivánkovics Ottó: Egyéb hozzászólás, kérdés, észrevétel?
Csorba János: Én egy személyes találkozót szeretnék javasolni Simon Péter úrral, ebben az
irányban kellene átgondolni a dolgot.
Ivánkovics Ottó: Módosítanám az eredeti határozati javaslatot:
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete eldöntötte, hogy Pölcz Imréné
Nagycenk, Major u. 24. szám alatti lakos kérelmét nem támogatja, azaz a Játszótéren lévő
kosárlabda palánkot a közösség érdekei szerint nem szerelteti le, nem helyezteti át. Egyben
felkéri a Kérelmezőt, hogy a Polgármesteri Hivatallal közösen dolgozzák ki a zajvédő fal
vagy a kérelmező kertje végén lévő pályaépítés esetleges létesítésével kapcsolatos feladatokat
(tervező felkutatása, megterveztetés, árajánlatok bekérése, anyagi fedezet biztosítása, stb.)
annak érdekében, hogy a kérelmezői és a közösségi érdek is érvényesülni tudjon a
legteljesebb mértékben.
Egyben háromoldalú közös megbeszélést javasol Pölc z Imréné kérelmezővel, Simon Péter
úrral és az Önkormányzattal.
Azt javasolom, ezt most fogadjuk el, és ezen az úton tudunk tovább haladni.
Aki elfogadja,kérem jelezze kézfeltartással.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
36/2011. (III.31.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete eldöntötte, hogy Pölcz Imréné
Nagycenk, Major u. 24. szám alatti lakos kérelmét
nem támogatja, azaz a Játszótéren lévő kosárlabda
palánkot a közösség érdekei szerint nem szerelteti
le, nem helyezteti át. Egyben felkéri a Kérelmezőt,
hogy a Polgármesteri Hivatallal közösen dolgozzák
ki a zajvédő fal vagy a kérelmező kertje végén lévő
pályaépítés esetleges létesítésével kapcsolatos
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feladatokat (tervező felkutatása, megterveztetés,
árajánlatok bekérése, anyagi fedezet biztosítása,
stb.) annak érdekében, hogy a kérelmezői és a
közösségi érdek is érvényesülni tudjon a
legteljesebb mértékben.
Egyben háromoldalú közös megbeszélést javasol
Pölcz Imréné kérelmezővel, Simon Péter úrral és az
Önkormányzattal.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: 2011. április 30.

3. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Lövő) beszámolója a
2010. évi munkájáról
Ivánkovics Ottó: Köszöntöm Lágler Júlia intézményvezető asszonyt és munkatársnőit. A
beszámolót megkaptuk, amely kiküldésre került a képviselők felé. Szeretném megköszönni,
ha szóbeli kiegészítést is kapunk.
Lágler Júlia: A Lövői Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Mikrotérség
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatásait látja el a társult 18 település mindegyikén.
Munkatársaink ügyfélfogadásokat tartanak a településeken. Az intézményben 7 fő megfelelő
végzettséggel rendelkező szakember dolgozik. 3 fő dolgozik a gyermekjóléti szolgálatnál, 3 fő
a családsegítő szolgálatnál, 1 fő a Lövői házi segítségnyújtásnál. Nagycenken Babcsné Zsirai
Edit és Bujtás Krisztina végzi a tevékenységet.
2010-en a működést kiállító szerv ellenőrzést tartott intézményünkben, amely során
megállapították, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai létszáma és működése megfelelő.
Nagycenken 1 fő igényelné volna a házi segítségnyújtást. Ennek a szolgáltatásnak a beindítása
jelen pillanatban áll.
A továbbiakban Lágler Júlia szóban kiegészítette beszámolóját a 18 településre vonatkozóan
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról.
Nagycenk településen a gyermekjóléti szolgálat működésére vonatkozóan Bujtás Krisztina, a
családsegítő szolgálat munkájáról pedig Babcsné Zsirai Edit számolt be.
Ivánkovics Ottó: Szeretném megkérdezni a Képviselő-testület tagjait, hogy kérdésük,
észrevételük van-e?
Nincs.
Köszönöm szépen a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkáját.
A házi segítségnyújtás kérdéskör különösen abban a tekintetben érdemel figyelmet, hogy
lenne jelentkező Nagycenken, aki ezt igénybe venné.
Házi segítségnyújtás jelenleg nem működik a faluban, ideiglenes az Alvinczi Péter
Szeretetszolgálat vette át, tavaly átment oda mindenki, működési engedély van, ez ellátandó
feladat, bármikor kérheti valaki és akkor biztosítani kell a számára, tehát itt nincs döntési
lehetősége egyik önkormányzatnak sem. Sőt felelősségünk van akkor, ha ellátatlanságból
kifolyólag tragédia történik. Nem tartom jó megoldásnak, hogy többször jelezzük a gesztor
önkormányzat polgármestere, jegyzője felé, hogy erre vonatkozóan szeretnénk megoldást

Készült: 2011. március 31-i Képviselő-testületi ülésen.

11
látni, és válaszra sem méltatnak bennünket. Egy határozathozatallal vajon fel tudnánk-e ezt
egy kicsit gyorsítani?
Lágler Júlia: A házi segítségnyújtás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata. Azért
fontos, mert igény is van rá. Mihelyt igény felmerül, az ellátást biztosítani kell. Úgy
gondolom egyre inkább szükségük lesz az embereknek arra, hogy valaki segítséget nyújtson a
saját otthonukban. A házi gondozásnak is megvannak a jogszabályi feltételei: ki láthatja el,
milyen végzettséggel, milyen feladatokat végezhet. Egy családgondozó nem láthatja el a házi
segítségnyújtás feladatait. Oda ápolási, gondozási ismeretek kellenek. Már többször
ajánlottam, hogy társulási ülés keretében többször fel kellene hozni ezt a témát és meg kell
vitatni, csak oda minden polgármester jelenléte szükséges.
Ivánkovics Ottó: Azt javasolnám, hogy két határozati javaslat legyen. Az egyikben döntsünk
arról, hogy a beszámolót elfogadjuk, vagy sem, a másikban pedig döntsünk arról, hogy egy
határozattal megerősítve kérjük a gesztor települést, hogy szíveskedjen Nagycenk irányába ezt
a szolgáltatást kibővíteni.
Aki az I. határozati javaslatot elfogadja, kérem jelezze kézfeltartással.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
37/2011. (III.31.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Lövői Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról szóló
szakmai beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
dr. Pintér Gábor jegyző
Ivánkovics Ottó: II. Határozati javaslat: Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete megerősíti korábbi írásos jelzését, miszerint felkéri a Lövői Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat és Balics János gesztor település polgármesterét és a
körjegyzőség vezetőjét, tegyen intézkedéseket a nagycenki házi segítségnyújtás sal
kapcsolatos szolgáltatás beindítása érdekében.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
38/2011. (III.31.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete megerősíti korábbi írásos
jelzését, miszerint felkéri a Lövői Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat és Balics János gesztor
település polgármesterét és körjegyzőség vezetőjét,
tegyenek intézkedéseket a nagycenki házi
segítségnyújtással
kapcsolatos
szolgáltatás
beindítása érdekében.
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Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
Dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: 2011. május 15.

4. „Cenki” Hársfa Néptáncegyesület tájékoztatója az együttes
2010. évi munkájáról
Ivánkovics Ottó: Köszönöm szépen, hogy Cseh Tímea a Néptáncegyesület vezetője
személyesen is megjelent a testületi ülésen, az általa készített beszámoló kiküldésre került a
Képviselő-testület tagjainak. Szeretném megkérdezni Tímeát, van-e szóbeli kiegészítése?
Cseh Tímea: Nincs szóbeli kiegészítésem.
Ivánkovics Ottó: Köszönöm, a testület tagjait kérdezném, van-e észrevételük, javaslatuk?
Csorba János: Köszönjük, hogy vagytok nekünk, büszkék vagyunk rátok, csak így tovább!
Cseh Tímea: Köszönjük a támogatást, segítséget.
Nemes Viktória: Az utánpótlást hogy látjátok?
Cseh Tímea: Két évvel ezelőtt növekedett a létszámunk mind általános iskolás, mind a
felnőtt korosztály tekintetében. Most, a hivatalos tagok vagyunk 32-en. Bármilyen területen
próbálkozunk, akár hirdetés, akár ismeretség útján, fiúk egyre kevesebben jelentkeznek.
Természetesen bízom benne, hogy ez nem marad így, hogy ne lenne utánpótlás.
Ivánkovics Ottó: Köszönjük szépen, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem jelezze
kézfeltartással.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
39/2011. (III.31.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
„Czenki”
Hársfa
Néptáncegyesület 2010.
évi
működési
és
gazdálkodási beszámolóját elfogadja.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
Határidő: azonnal
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5. Gazdasági Program megalkotása
Ivánkovics Ottó: Az előterjesztés összeállításában jegyző úr és a hivatal munkatársai
működtek közre, ezúttal is köszönöm nekik. Van-e esetleg kérdés, észrevétel, kiegészítési
javaslat?
Nincs.
Köszönöm szépen. Akkor a saját észrevételeimet mo ndanám: 12. oldalon az adópolitikai
célkitűzésekkel kapcsolatban, az építményadó és telekadó vonatkozásában, azt javasolom,
hogy ne emeljünk meg ezeket az adónemeket, ne sanyargassuk adóemeléssel a vállalkozókat,
magánszemélyeket. Én tartanám az építményadót az 5,6 milliós szinten, a telekadót pedig 4,44,5 milliós szinten mind a 2012, mind a 2013-as évekre vonatkozóan. Egyetért ezzel a
Képviselő-testület?
Nemes Viktória: Azzal én is egyetértek, hogy ne emeljünk, csak szerintem az építményadó
egyenesen arányos az építkezésekkel.
Ivánkovics Ottó: Az adóemelést nem támogatnám. Az építményadó maradhat 5,6 millió Ft,
építményadó pedig szintén maradhat a 4,4 millió Ft?
Képviselő-testület: Igen.
Ivánkovics Ottó: Az adó kintlevőségünk nagysága 2010. december 31-én 12,9 millió Ft.
Elméletileg lehetőség van arra, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatalt kérheti az adott
önkormányzat ezen kintlevőségek behajtására. Én javasolnám jegyző úr felé, ha ezt ki tudná
dolgozni a következő testületi ülésre, akkor esetleg ezen e lgondolkodhatunk. Azokkal
szemben fontos ez, akik rendszeresen és rendesen fizetik az adót.
Új utak építéséhez javasolnám beírni a Csapás közt, illetve a Soproni utcai Kápolnától a
Horváth Lajos féle vendéglőig fontos lenne aszfaltozni. Ha az idei évben nem is sikerül, talán
jövőre lehet erre forrást találni.
Ezen kívül még a házi segítségnyújtásra szeretném még felhívni a figyelmet.
Van-e újabb javaslat, kérdés, észrevétel?
Csorba János: Én a magam részéről elfogadhatónak tartom, aztán menet közben le het rajta
változtatni.
dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit: Úgy érzem ez egy általános irányelv, egy váz, melyet
majd mi fogunk megtölteni.
Ivánkovics Ottó: Törvényi kötelezettségünk, hogy az új testület felállásától számított 6
hónapon belül a koncepciót meg kell alkotni.
dr. Pintér Gábor: Törvényi kötelezettségünk van, de áthidaló javaslatot is tudok tenni. Azt
gondolom, hogy most fogadjuk el így, ahogy van és a módosítás lehetősége bárki előtt ott
van. Polgármester úr és a képviselők javaslatai belekerülnek, én leülök mindenkivel, kérem
Önöket állítsunk össze egy olyan gazdasági programot, ami teljesíthető, ami konkrétumokat is
tartalmaz.
Csorba János: Nem szerencsés az adótartozást göngyölítve kimutatni, hogy ez a 12,9 millió
Ft mióta göngyölődik, nem tudjuk. Az üzenete nem jó ennek a sornak. Ami behajtható, azt be
kell hajtani. Ami nem, azt meg….
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dr. Pintér Gábor: Kölly úrral már erről beszéltem, áthidaló kompromisszumként, azt kérem,
hogy a törvényi kötelezettségnek megfelelően fogadjuk el a gazdasá gi programot, köszönöm.
Ivánkovics Ottó: Bátorkodnék vélelmezni azt, hogy aki ezt az összeget megadta, az aktuális
jogszabályoknak megfelelően adta meg. Nagyon sokat dolgoztak a munkatársak ennek az
anyagnak az összeállításán. Köszönöm jegyző úr rajtad keresztül minden kollégának, aki
ebben közreműködött. Lehet, hogy sok általánosságot tartalmaz, de hogy kőkeményen
aktuális, és minden egyes dolog benne van, ami jelenleg jellemző ránk, és három éven belül
még jellemző lesz, az biztos.
Azt javasolom, ami a zárójelben van, húzzuk ki, és ezzel is módosítsuk a gazdasági
programot. Szavazásra bocsátom a kérdést, aki így el tudja fogadni a 2011-2014-es időszakra
vonatkozó Gazdasági Programját Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének, az előterjesztés szerinti kisebb módosításokkal elfogadja, kérem kézfeltartással
jelezze.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
40/2011. (III.31.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a település 2011-2014 évekre
érvényes gazdasági programját az előterjesztés
mellékletének megfelelően, kisebb módosításokkal
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester

6. Inter AMG P rodukció Kft. Kérelme - Széchenyi István 220.
születésnapja alkalmából megrendezésre kerülő rendezvények
támogatása
Ivánkovics Ottó: Köszöntöm Anday Mariettát. Át is adnám a szót.
Anday Marietta: Gondolom mindenki tudja, hogy a Nagycenki Vágtát, a rendezvényeket
szervezem. Nagycenknek szüksége van arra, hogy ide turizmus jöjjön, a kistérségünk
erősödjön. Nem minden helységnek van meg ez a nagyon előnyös helyzete, ebből egy óriási
kulturális centrumot szeretnék. Amiért az önkormányzathoz fordultam, az hogy, egyedül,
egymagamban, saját költségeimmel nem tudom megoldani a Vágta szervezését, a mellette
lévő rendezvényeket. Ehhez segítségre van szükségem. A segítséget nem feltétlenül pénzben
képzeltem el, hanem az önkormányzat és az Inter AMG között létrejöjjön egy együttműködési
szerződés. Ennek az együttműködési szerződésnek tartalmaznia kellene azt, hogy kinek mi a
vállalása, mi a feladata ezen a rendezvényen belül, azért, hogy ebből a faluból több legyen.
Természetesen felajánlom a saját segítségemet a falu érdekében, viszont szeretnék a falutól is
támogatást kapni.
A következő az elképzelésem: itt van a gyönyörű kastély, gyönyörű terület, itt van Nagycenk
maga. Olyan lehetőség van előttünk, kulturális, sport rendezvényt létrehozni, amire az
országban felnéznek.
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Nincs a környéken, most elmegyek Győrig, olyan kulturális centrum, ahol nagyon nagy
rendezvények születnének. Nincs, mert nincs hely.
Nekünk van egy pályánk.
A Nyugat- magyarországi Egyetem rektorával, dr. Faragó Sándor úrral már aláírtam egy
szerződést, a TAEG igazgatójával, Jámbor úrral szintén előkészüle tben van egy szerződés, ő
boldog, ha a kastély-parkban is történik valami, természetesen odafigyelve, nem szétrongálva.
A Soproni Múzeum igazgatója, dr. Tóth Imre úr szintén örül, ha valami történik. Gondolom
Nagycenk sem zárkózik ez elől, hogy itt végre meginduljon az élet. Ha mindannyian
összefogunk, a Nyugat- magyarországi Egyetemmel, TAEG-el, a múzeummal, Nagycenk
önkormányzat és az én cégem, azt hiszem nagyon nagy és érdekes dolgokat hozhatunk ki
ebből. De ez már a következő év lépése. Az idén én csak a zt kértem, hogy írjunk alá egy
együttműködési szerződést és támogatást kértem.
Csorba János: Támogatásként mit tetszik kérni?
Anday Marietta: Gondolom, hogy az önkormányzat mérlegelni fogja, hogy mit jelent a falu
számára az, ha itt megindul az élet. Abba, hogy meginduljon az élet, nyilvánvalóan
invesztálni kell. Hogy mit szeretnének finanszírozni, miben szeretnének részt venni, azt önök
döntik el.
Azt szeretném, hogy ebből egy nagyon szép kerek dolog váljék, mindannyiunk előnyére. Egy
kulturcentrum, ahol a nagy rendezvényeket lovasbemutatók vezetik be, ahová jön a közönség.
Csorba János: Én a magam részéről nagyon örülnék annak, ha Nagycenk egy kulturális
centrum lenne. De a szerződésről még nem tudok semmit, milyen kötelezettséggel járna.
Horváth László: Itt van egy konkrét anyag, amiben világosan le van írva, mik azok a pontok,
amiket Marietta ajánl, itt van egy határozati javaslat, ezt egy kicsit konkretizáljuk.
Ennek a rendezvénynek a sikere azon múlik, hogy a következő években kulturális központ
alakuljon ki a nagycenki kastély és intézményei között. Ebben a gondolatsorban vannak
lehetőségek, mindig az a lényeg, hogy a következő rendezvény jól sikerüljön, lényeges, hogy
ebből Nagycenk is profitáljon. A kitörési pontokat meg kell találni, ezeket kell alaposan
átbeszélni.
Csorba János: Az együttműködési szerződésbe mit tetszett belegondolni?
Anday Marietta: Az egész rendezvénynek arculatot kell adni olyan szempontból is, hogy
jelenjen meg Nagycenk. Mit jelent ez? Közösen csináljuk a sajtótájékoztatókat, a
megjelenéseket, az önkormányzatnak csinálnia kellene egy VIP sátrat, ahol az önkormányzat
bemutatkozik.
Én azt várom el az önkormányzattól, hogy valamiféle hozzájárulást, támogatást tegyen. A
szerződésnek tartalmaznia kell, mit adok én, és mit ad az önkormányzat. Ez az alap.
Horváth László: Ha azt akarjuk, hogy kialakuljon egy jó, folyamatos attrakció, ahol a helyi
vállalkozások is profitálhatnak, ez elképzelhető. De olyan rendezvényterveket kell
összehozni, amihez konkrétan hozzá lehet szólni. Legyen egy kulturális programsorozatunk,
aminek van értelme.
Ivánkovics Ottó: Köszönöm szépen alpolgármester úr kiegészítését.
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Csorba János: Most határoznánk arról, hogy támogatjuk, az együttműködési szerződésre
pedig még visszatérünk.
Ivánkovics Ottó: Én amellett vagyok, hogy a kommunikációjára segítenék rá az egész éves
nagycenki programsorozatnak, aminek a csúcspontja lehet a június 18-19-i Széchenyi Vágta.
A Kisalföldben hirdetni, de nem csak a Vágtát, hanem a szüreti napokat, művészeti napokat,
és egyáltalán, hogy milyen látványosságok vannak. 150 ezer Ft-os értékben már egy teljes
oldalt megkaphatnánk a Kisalföldből. Ezen felül lenne a Széchenyi pályázati alap. Ezen kívül
a honlapunk, Cenki Híradó, tehát kommunikációs eszközökkel tudunk segíte ni. De ez
visszafelé is kell, hogy működjön. Tavaly nem tudtunk küldeni egyetlenegy tiszteletjegyet
sem, mert nem kaptunk.
Anday Marietta: Ezt ki kell kötni a szerződésben. Azt nem tudom elfogadni, hogy egy egész
oldal sajtóközlemény a Kisalföldben. Ez csak ez a rendezvény és semmi más, vagy így, vagy
sehogy. A június 18-19-et úgy választottuk, hogy a Múzeumok éjszakájával együtt, hogy még
nagyobb rendezvény legyen. Nagyon jó lenne, ha köréje nem lenne az önkormányzat részéről
valami más rendezvény szervezve. Ez mindannyiunk érdeke.
Ivánkovics Ottó: Ha mi a kommunikációba teszünk be pénzt, akkor kommunikációt kap
mindenki. Mi nem tehetünk különbséget, Nemzeti Vágta, Szüreti napok, meg Művészeti
napok között. Nekünk, mint önkormányzat minden rendezvényt e gyforma mértékben kell
támogatnunk.
Anday Marietta: Ezt nem tudom elfogadni, ezt az egyetlen rendezvényt kell erősíteni. A
Szüreti napok is hoz embereket, de kevesebbet.
Ivánkovics Ottó: Én a falut szeretném erősíteni közpénzből.
Horváth László: Ezeket ki kell munkálni. Nagyon fontos, hogy a falu és az Inter AMG Kft
meg tudja hívni erre a rendezvényre a protokolláris embereit.
Ivánkovics Ottó: Köszönjük szépen, a javaslatok elhangzottak, jegyző úrral közösen egy
szerződéstervezetet kidolgozunk, egyeztetünk Mariettával, és kiküldjük a testületnek.
Anday Marietta: Köszönöm, hogy meghallgattak. Ha bárkinek önök közül javaslata lenne,
én nagyon szívesen fogadom.
Ivánkovics Ottó: Én azt javasolom, hogy támogatási összegről most ne döntsünk, hanem
erről a támogatási szerződés előkészítéséről. Aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
41/2011. (III.31.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert és a
Jegyzőt Nagycenk Nagyközség Önkormányzata és
az Inter AMG Produkció Kft Együttműködési
Szerződés tervezetének előkészítésére.
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Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
dr. Pintér Gábor jegyző

7. „Nagycenkért Díj”-ra érkező javaslatokat elbíráló bizottság
létrehozása
Ivánkovics Ottó: Ha a jelöltek elfogadják, a „Nagycenkért Díj”-ra érkező javaslatokat
elbíráló bizottság elnökének javasolom Matiasec János képviselő urat, tagjainak Bíró Béláné
és dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit képviselő asszonyokat.
Aki egyetért azzal, hogy az érintetteket nem zárjuk ki a szavazásból, kérem kézfeltartással
jelezze.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
42/2011. (III.31.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „Nagycenkért Díj”-ra érkező
javaslatokat
elbíráló
bizottság
létrehozása
vonatkozásában a három érintett képviselőt,
Matiasec Jánost, Bíró Bélánét és dr. Hudomelné
Dózsa Margitot nem zárja ki a szavazásból.
Ivánkovics Ottó: Aki egyetért azzal, hogy Matiasec János elnökletével Bíró Béláné, illetve
dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit tagságával felállna a bizottság, kérem jelezze kézfeltartással.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
43/2011. (III.31.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete létrehoz egy ideiglenes eseti
bíráló bizottságot, mely véleményezi a Nagycenkért
díjra érkező személyi javaslatokat.
Az ideiglenes bíráló bizottság elnökének és
képviselő tagjainak a következő személyeket
választja:
Matiasec János képviselő elnök
Bíró Béláné képviselő-tag
dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit képviselő-tag
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
Dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: folyamatos
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Csorba János: A külsős személyekre vonatkozóan egy olyan személyt javasolnék, aki már
volt Nagycenkért Díj-as, Kolonits Béláné Panni nénit, valamint külsős tagnak javaso lnám
még Horváth János volt képviselő urat.
Ivánkovics Ottó: Külsős tagokra javaslat: Kolonits Béláné Panni néni valamint Horváth
János úr. Póttagnak javasolnám Füzi Ernő urat. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással
jelezze.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
44/2011. (III.31.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „Nagycenkért Díj”-ra érkező
javaslatokat elbíráló bizottság külsős tagjainak a
következő személyeket javasolja:
Kolonits Béláné
Horváth János
Füzi Ernő (póttag)
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
Dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: folyamatos

8. Szociális igazgatás és ellátás helyi szabályozásáról szóló
11/2006.(V.03.) rendelet módosítása
Ivánkovics Ottó: A rendelet módosításáról szóló előterjesztés kiosztásra került, átadnám
jegyző úrnak a szót.
dr. Pinté r Gábor: Jogtechnikai módosításról van szó, ismét módosították a szociális
igazgatás és ellátás szabályozásáról szóló törvényt, hozzáigazítottuk a rendeletünket ahhoz,
hogy az éves költségvetési rendeletben lévő összegnél 1000 Ft-al többet jelent. Mert korábban
28.500 Ft-al számoltunk, most pedig 29.500 Ft-al. Ezt az ápolási díjhoz korrigáltuk. Kérem a
képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendeletmódosítást.
Ivánkovics Ottó: Aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete minősített többséggel, 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
előterjesztésnek megfelelően az 5/2011. (IV.06.)
rendeletével módosítja a 14/2007. (VIII.01.)
rendelettel és a 2/2007. (II.07.) rendelettel, többször
módosított szociális igazgatás és ellátás helyi
szabályozásáról szóló 11/2006. (V.03.) rendeletét..
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A rendeletmódosítás
mellékletét képezi.

szövege

a

jegyzőkönyv

9. A Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Ivánkovics Ottó: 2011. április 1-től újból munkába áll Hüse Gabriella iskolaigazgató, 70
napos betegszabadságát követően. Az előterjesztést e-mail-en megkapták, átadnám jegyző
úrnak a szót.
dr. Pintér Gábor: Ez a januári határozatok végrehajtása. Azért van szükség a módosításra,
hogy ezek a határozatok, amiket a Képviselő-testület elfogadott, kerüljenek átvezetésre az
SZMSZ-be. Szinkronban kell lennie az SZMSZ-nek a határozatokkal.
Határozati javaslat: Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetőjét Hüse Gabriellát, hogy az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatát a 2011. január 10-én megtartott képviselő-testületi ülés
határozataiban foglaltak végrehajtásának megfelelően dolgozza át.
Az intézményvezető a módosítás elkészítéséről, a jóváhagyási eljárások megtartásáról a
törvényben előírtak figyelembe vételével gondoskodjon.
Ivánkovics Ottó: Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
45/2011. (III.31.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a Széchenyi István
Általános
Iskola
intézményvezetőjét
Hüse
Gabriellát, hogy az intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatát a 2011. január 10-én
megtartott képviselő-testületi ülés határozataiban
foglaltak végrehajtásának megfelelően dolgozza át.
Az intézményvezető a módosítás elkészítéséről, a
jóváhagyási eljárások megtartásáról a törvényben
előírtak figyelembe vételével gondoskodjon.
Határidő: 2011. május 16.
Felelős: Hüse Gabriella iskolaigazgató
dr. Pintér Gábor jegyző

10. Korábbi önkormányzati SZMSZ kijavítása
Ivánkovics Ottó: Írásos előterjesztés nem készült. A korábbi önkormányzati SZMSZ is
tartalmazta ezeket a pontokat. Itt ellentmondás van pontok és pontok között.
Ugyanis Bugledich Attila helyi lakos által jelzett 14 § (2) bekezdése második része így szól:
„az ülés vezetője a megjelent állampolgárok és közösségek képviselőinek hozzászólást
engedélyez, a napirendi pont tárgyalásához 3-3 perc időtartamban.”
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Tehát mindenkinek.
A (3) bekezdés azt írja: „A napirend megtárgyalása, a bejelentések, az interpellációk és az
adott válaszok elhangzása után az ülés vezetője szót ad az állampolgároknak. Ezt követően az
ülést berekeszti.”
Ez a két pont nincs szinkronban egymással. Az lenne a javaslatom, hogy tisztelt jegyző úr
ezeket a hibákat korrigálja a következő testületi ülésre.
Dr. Pinté r Gábor: Azt gondolom az SZMSZ-t alaposan át kell nézni, nem csak ezt a két
pontját, akkor inkább fogadjunk el egy teljesen új SZMSZ-t, olyat, amilyent a Képviselőtestület kíván.
Ivánkovics Ottó: Határozati javaslat: Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri dr. Pintér Gábor jegyző urat, hogy Nagycenk Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatát dolgozza át és a következő
Képviselő-testületi ülésre terjessze elő.
Aki ezt így elfogadja, kérem jelezze kézfeltartással.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
46/2011. (III.31.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri dr. Pintér Gábor jegyző
urat, hogy Nagycenk Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatát dolgozza át és a következő Képviselőtestületi ülésre terjessze elő.
Határidő: 2011. április 21.
Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző

11. Lejárt határidejű határozatok ismertetése
Glóbits Zs uzsanna: 9/2011.(I.27.) Kt. határozat a Táblavilág Kft-vel kötendő szerződést
tartalmazza. A szerződéstervezet elkészült, azonban jelenleg a partner által még aláírás alatt
van, még nem küldte vissza.
11/2011.(I.27.) Kt. határozat szerint a Képviselő-testület a 439/4 hrsz- ú ingatlanon (volt
vágóhídépülete) a jókarbantartási, helyreállítási munkáról a döntést elhalasztja. Erre a
határozatra majd vissza kell térni.
Ivánkovics Ottó: Kértem be árajánlatot, az alapján majd tudunk dönteni.
Glóbits Zsuzsanna: 13/2011.(I.27.) Kt. határozat: A GDF Suez Energia Magyarország Zrtvel a szerződés aláírása megtörtént.
16/2011. (I.27.) Kt. határozat: Bogjos Antalék beköltöztek az Iskola u. 3. szám alatti lakásba,
március 31-ig rendezve van a bérleti díjuk.
17/2011. (I.27.) Kt. határozat: Szetmár Balázs kérelme vonatkozásában a helyi építési
szabályzat alóli kivonás még folyamatban van.
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Ivánkovics Ottó: A határozatot megküldtük Szetmár Balázs részére, a többit neki kell
intéznie. A mi részünk végre lett hajtva.
Glóbits Zsuzsanna: 20/2011. (II.10.) Kt. határozat: A Széchenyi Village közvilágítása
átvállalása ügye még folyamatban van.
Dr. Pinté r Gábor: Ha a testület belegyezik, kivesszük a szerződésből behajtani tilos tábla
leszerelésére vonatkozó részt. Ők úgy gondolják, a tábla bizonyos védelmet nyújt számukra a
motorozó és egyéb zajkeltő eszközökkel történő behajtások ellen. Ha ezt a részt kivesszük,
aláírható a szerződés. Azt mondták nem zárkóznak el, bárki bemehet a játszótérre, ez inkább a
motorozó és egyéb zajkeltő eszközökkel, vagy nem megfelelően viselkedők ellen nyújt
bizonyos védelmet.
A szerződés tervezetből kihagytuk ezt a passzust, amit említettem, ezt kérték, hogy vegyük ki,
így aláírnák.
dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit: Számomra zavaró, egy magánterület jelleget kölcsönöz a
behajtani tilos tábla. De én nem ragaszkodom hozzá, hogy leszerelésre kerüljön a tábla.
Dr. Pintér Gábor: Képviselő asszonynak volt a kérése, hogy kerüljenek bele ez a korlátozó
rész a szerződésbe, bele is került, utána visszaírták, hogy ez őket zavarja, az előbb említett
okok miatt, hogy a suhancok bejárnak, motoroznak, egyébként nem zárkóznak el az elől, hogy
a játszóteret ne lehessen használni.
Ivánkovics Ottó: Kérem jelezze, aki a módosított szerződés - mely szerint kinn marad a tábla
- elfogadásával egyetért.
Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül
47/2011. (III.31.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Széchenyi Village-vel kötendő
szerződésben nem kívánja érvényesíteni azt a
feltételt, hogy a behajtani tilos közlekedési táblát a
tulajdonos távolítsa el.
Határidő: azonnal
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
Dr. Pintér Gábor jegyző
Glóbits Zsuzsanna: 25/2011. (III.03.) Kt. határozat a méhnyakrák elleni védőoltásra
vonatkozóan jegyző úr egyeztetett a védőnővel, ez a felmérés folyamatban van a 13 éves
korosztály körében.
26/2011. (III.03.) Kt. határozat: az új honlap szerkesztőjével, Bognár Tamás úrral a szerződés
aláírásra került.
30/2011. (III.03.) Kt. határozat: A VIAT Kft a kivitelező a Hidegségi utcai járdaépítés
vonatkozásában, április 7-én lesz a terület átadás, április 18-án pedig a munkálatok
megkezdése. A szerződés aláírásra került.
31/2011.(III.03.) Kt. határozat: A Czimet Kft-vel a szerződés aláírásra került és a munka meg
is valósult.
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32/2011. (III.03.) Kt. határozat: Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt-vel a szerződés aláírásra
került a vezetékjog alapítására vonatkozóan.
33/2011. (III.03.) Kt. határozat alapján a 437/3 hrsz- ú úton a kőlábazat lebontása megvalósult,
közlekedési tábla még nem került kihelyezésre.
Ivánkovics Ottó: Kérdés, észrevétel?
Nincs.

Egyebek:
Együttműködési megállapodás
Kereskedelmi és Iparkamarával

a

Győr-Moson-Sopron

megyei

Ivánkovics Ottó: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megkeresett
minket egy együttműködési szerződéssel, annak érdekében, hogy a helyi és környékbeli
vállalkozók is jobban igénybe tudják venni az ő nagyrészt ingyenes szolgáltatásaikat.
A vállalkozói területünk értékesítésében szívesen közvetítik akár magyar, akár külföldi
partner felé ezt a lehetőséget. Van-e valakinek hasonló, vagy egyéb véleménye?
Nincs.
Akkor kérem elfogadásra ezt az együttműködési megállapodást. Aki elfogadja,kérem jelezze
kézfeltartással.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
48/2011. (III.31.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara által javasolt
Együttműködési Megállapodást elfogadja.
Felkéri a polgármestert az Együttműködési
Megállapodás aláírására.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester

Dirty Dance Táncegyüttes kérelme
Ivánkovics Ottó: A Dirty Dance Táncegyesület újabb kérése, kérem erősítsen meg
döntésemben a Képviselő-testület, hogy ismételten megkaphassák díjmentesen a
Sportcsarnokot. Aki támogatja, kérem jelezze kézfeltartással.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
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49/2011. (III.31.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja, hogy a Dirty Dance
Táncegyüttes a Nagycenki Tornacsarnokot 2011.
április 6-án 18-20 óra között a Gyermek formációk
próbalehetőségének céljából díjmentesen igénybe
vegye.
Határidő: 2011. április 6.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
Tornacsarnok gondnokok

EU Charta aktuális ügyei
Ivánkovics Ottó: Az Államkincstártól jött levél: a 2005-ös évben a
TRFC/NYD/t/0800034/2005. számú „Vidéki Önkormányzatok Európai Chartájának
Találkozója a Szüreti napok keretében” megnevezésű támogatási szerződés záró
ellenőrzésének lefolytatására.

Alagsori helyiség felújítása
Ivánkovics Ottó: Árajánlatot kértem be az alagsori helyiség felújítására vonatkozóan,
valamint a Gyár u. 11. szám alatti 4-es lakás felújítására. Mindkettő jelentősen meghaladja a
költségvetésben betervezettet, így újabbak bekérése szükséges.

Kötelezettségvállalási nyilatkozat – VIAT Szolgáltató Kft
Ivánkovics Ottó: A költségvetésünkben szerepel ez a tétel, 48 fm kerti szegély építési
munkáira vonatkozóan.

TIOP 1.1.1 záró rendezvény
Ivánkovics Ottó: A TIOP 1.1.1 pályázat záró rendezvénye megvalósult, erről felvettünk egy
jelenléti ívet, melyet jelen jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolunk.

Új Széchenyi Terv pályázati lehetőség
Ivánkovics Ottó: Továbbá mellékletként csatoljunk jelen jegyzőkönyvhöz a március 29- i Új
Széchenyi Terv pályázati lehetőségeiről szóló tájékoztató fórum jelenléti ívét is.

Deutschkreutz – diákcsereprogram
Ivánkovics Ottó: Sopronkeresztúrban (Deutschkreutzban) lesz Július 12-21-ig a tervek
szerint egy diákcsereprogram. Olasz testvértelepülésük és mi leszünk a résztvevők, 20-25 fős
diáksereggel és kísérőtanárral.
Ivánkovics Ottó: Köszönöm szépen, a testületi ülést bezárom.
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Jegyzőkönyv lezárva.

Kmf.

Dr. Pintér Gábor
jegyző
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Ivánkovics Ottó
polgármester

