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napján megtartott rendes ülésről.
Az ülés helye: Nagycenk Községháza, Kistanácskozó terem
Az ülés napirendje:
1. Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és
szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 11/2006. (V. 3.) rendeletének módosítása
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
2. Széchenyi István Általános Iskola hatósági ellenőrzésének tapasztalatai
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
3. Magyar Államkicstár ellenőrzési jelentése szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás
témakörében
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
4. Alpolgármesterek, Bizottsági elnök, képviselők beszámolója
Előterjesztő: alpolgármesterek, bizottsági elnök, képviselők
5. Jegyző beszámolója a belső ellenőrzési intézkedési terv végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
6. Széchenyi Mihály kérelme a rendezési tervvel kapcsolatban
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
7. Centrum Nyelviskola Kft. kérelme
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
8. Széchenyi tér rekonstrukciójával kapcsolatos döntések
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a) Közbeszerzési tanácsadó megbízási szerződésének elfogadása
b) Projektmenedzseri megbízási szerződés jóváhagyása
c ) Az ajánlatételi felhívás ismertetése
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
9. Mozgókönyvtárosi megbízás kérdése
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
10. Adorján Szilveszterné lakásbérleti kérelme
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
11. Soproni utcai aszfaltút építésére érkezett tervezői árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
12. Lejárt határidejű határozatok ismertetése
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
13. Sarkadi Erzsébet munkaügyi pere (zárt)
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
14. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása (zárt)
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
15. Egyebek:
Tájékoztató a Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának levele belföldi
jogsegély ügyében a Nagycenk 0254/2, 0256/2, 0256/, 0257 hrsz-ú területekkel
kapcsolatban
Tájékoztató rekultiváció megindításáról a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás által elnyert pályázat keretében
Madarász utcai Gyermekkórház kérelme
Napsugár Együtt a Beteg Gyermekekért és a Rászorulókért Alapítvány kérelme
Békefi Norbet haszonbérleti szerződésének kérdése
Dr. Drüszler Áron adásvételi szerződésének, ingatlanforgalmi értékbecslésének
jóváhagyása
Ivánkovics Ottó polgármester megnyitja az ülést. Bíró Béláné betegség miatt nincs jelen, de
az ülés határozatképes. Hüse Gabriella igazgató asszony kérésére az iskola kérdéskörét
javasolja első napirendi pontként tárgyalni, majd második napirendi pontként Széchenyi
Mihály úr kérelmét. Harmadik napirendi pontként a ma frissen érkezett kérelem Szabados
Ottó úrtól, mely a laktanya hasznosításának témája. Ezt követően az eredeti napirendet tudjuk
tartani. Illetve ma érkezett meg a Corvinus Rádió ajánlata melyet a Gerti kért a Sportcsarnok
minél szélesebb körű hasznosítása érdekében ezt javaslom utolsó pontként az egyebek előtt
megtárgyalni, mivel van költségvetési vonzata. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek
észrevétele vagy javaslata?
Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
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1. Széchenyi István Általános Iskola hatósági ellenőrzésének tapasztalatai
Hüse Gabriella igazgató asszony elmondta: Az oktatási hivatal végzése értelmében az
előírásoknak megfelelően három érintett kolléga kinevezés-módosítása megtörtént, erről a
Kormányhivatalt tájékoztatták.
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény102.§ (2) c pontja szerint:
A fenntartó
c) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá
engedélyezi az osztály, csoport átlaglétszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási
évben az iskolában indítható osztályok, napközis osztályok (csoportok), a kollégiumban
szervezhető csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
162/2011(X.27.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete engedélyezi a Széchenyi
István Általános Iskola napközis tanulóinak a törvényben megállapított maximális
létszámtól való eltérését, a Közoktatásról szóló 3. számú melléklet az 1993.évi LXXIX.
törvényhez II. rész Az osztályok csoportok szervezése (7) bekezdés alapján.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester, dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: azonnal

2. Széchenyi Mihály kérelme a rendezési tervvel kapcsolatban
Széchenyi Mihály: Elmondta, hogy közel 2 millió Ft kára keletkezett a rendezési terv
időközbeni megváltoztatása folytán. Nehezményezte, hogy ő erről semmiféle értesítést nem
kapott. Kéri az ügy korrekt rendezését, a testület hozzájárulást a mihamarabbi intézkedésre.
Ivánkovics Ottó: a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Széchenyi úrnak teljes
mértékben igaza van.
Csorba János: Mi alapján változott ez meg? Mi volt a változás, változtatás lényege? Miért
kellett ezt így kimódosítani? Nem is hasonlít az akkorira. Ki a felelős ezért, hogy ez így
történt?
Ivánkovics Ottó: Biztosan nem szándékos károkozás történt. Elmondta, hogy a tervező
mérnök az ő megkeresésére 3 tényezőt hozott fel a módosítás indokaként:
1. Szombathelyi Állami Erdészet kérvényezte a gazdasági erdőterületbe sorolást
2. Kunhalom régészeti terület védelme céljából
3. lakossági megkeresésre a képviselő testület hozzájárulásával a gazdasági terület É-i
határán kerüljön egy feltáró út kijelölésre
Irattárilag konkrét nyomát nem sikerült találni, a tervező sem tudott határozatra hivatkozni.
dr. Pintér Gábor: Javasolja mielőbb megindítani az eredeti állapotra történő visszaállítást,
természetesen először meg kell vizsgálni az azóta esetleg aktuálissá vált módosítási igényeket,
hisz ez mindig nagyon költség és időigényes. Árajánlatokat kell bekérni az adott rész
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visszamódosítására és egy teljes átfogó módosításra vonatkozóan. Mindenképpen az akkor
megbízott mérnöki irodától és még másik kettő tervező irodától is.
Széchenyi Mihály: Nem a felelőst, hanem a megoldást keresi és kéri.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
163/2011(X.27.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Széchenyi Mihály
kérelmét, és a közeljövőben módosítani kívánja településrendezési tervét a kérelemben
foglaltaknak megfelelően. Felkéri a jegyzőt, hogy a településrendezési terv módosításának
előkészületeiről gondoskodjon. Az eredeti tervező cégtől és még 2 tervező cégtől kérjen be
árajánlatot a rendezési terv kérelemben szereplő részének módosítására.
Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: 2011. november 30.

3. Szabados Ottó kérelme a laktanya hasznosításra vonatkozóan
Szabados Ottó: Rövid bemutatkozás után ismertette a laktanya épület hasznosítására
vonatkozó javaslatát, illetve ötleteit. Az írásos anyagban szerepelnek eddigi
referenciamunkáik. Már több helyen megvalósítottak hasonló konstrukcióban laktanya
átépítést. Ca.16 lakás kialakítása lenne itt lehetséges. Ezzel a helyi lakosok „megtartása”
lehetne a cél, illetve esetleg idetelepülők részére lenne alkalmas.
Matiasec János: Miért éppen most, ennek a testületnek az utolsó ülésén jelentkezett, illetve a
cégcsoport leinformálhatósága felől érdeklődött.
Szabados Ottó: Biztosította a testületet, hogy nem személyhez, személyekhez kötött az
érdeklődése, tehát nem múlhat a képviselő-testület összetételén, hogy a falut érdekli-e egy
befektetés vagy nem. Köszöni a lehetőséget és sok sikert kíván.
Horváth László: Javasolta, hogy ezt a kérdést járják körbe, majd térjenek vissza a
részletekre.
Ivánkovics Ottó: A Jegyző úrtól kérte, hogy a törvényes lehetőségeit ennek a megoldásnak
tárja fel. Fontos lenne a fiatalok ilyen jellegű támogatása településünkön. Kérte, hogy a
képviselő testület nyilvánítsa ki szándékát, miszerint mellékelve Szabados úr ajánlatát,
keresse fel a törvényes állami szervet, hogy első körben mi a javaslatuk, miután itt
közvagyonról van szó, értékbecslés és versenyeztetés kell természetesen.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
164/2011(X.27.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri dr. Pintér Gábor
jegyzőt, hogy a -volt laktanya hasznosítására vonatkozóan- Szabados Ottó által benyújtott
ajánlattal kapcsolatban írásban egyeztessen a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel az
nevezett ingatlan értékesítési lehetőségeiről.
Készült 2011.10.27-i rendes Képviselő-testületi ülésen

5

Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: 2011. november 25.

4. Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 11/2006. (V. 3.)
rendeletének módosítása
Dr. Pintér Gábor: A szociális törvény módosult ehhez hozzá kell igazítanunk a helyi
rendeleti szabályozást, kérem az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően fogadják el a
rendeletmódosítást.
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
6
igen
szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
szociális igazgatás és szociális ellátás helyi
szabályozásáról szóló 11/2006. (V.3.) rendeletet
módosító 13/2011. (X. 31.) rendeletét.

5. Nagycenk és térségének szennyvízelvezetése és tisztítása című pályázati
projekt ajánlattételi felhívások kiküldése
Ivánkovics Ottó: A Soproni Vízmű Zrt. javaslata alapján a mellékletben szereplő cégek nevei
merültek fel a Projektmenedzseri és a Műszaki Ellenőri ajánlattételi felhívások kiküldése
vonatkozásában. A konzultáción az is kiderült, hogy a határidők tartása miatt fontos, hogy a
közbeszerzési eljárás mielőbb megkezdődjön, továbbá a Társulási Tanács részéről történő
döntés és anyagátadás gyors és folyamatos legyen.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
165/2011(X.27.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben
szereplő három-három cég vonatkozásában, hogy az „Ikva menti Szennyvíztisztító létesítő
Önkormányzati Társulás” számukra küldje meg az Ajánlattételi Felhívást a
Projektmenedzseri és a Műszaki Ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan. Felkéri a
jegyzőt, hogy a döntésről Nagylózs gesztortelepülés jegyzőjét tájékoztassa.
Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: 2011. október 29.

6. Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentése szociális étkeztetés és házi
segítségnyújtás témakörében
Ivánkovics Ottó: Második alkalommal kapott Önkormányzatunk ellenőrzést, ami valójában
jó dolog, mert így visszajelzést kaphatunk arra vonatkozóan, hogy mi az, amiben változtatni
kell, illetve mi az, ami jól működik.
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dr. Pintér Gábor: Elmondta, hogy a helyszíni vizsgálat még folyamatban van,eddigi
megállapításaik szerint minimális eltérések vannak.

7. Alpolgármesterek, Bizottsági elnök, képviselők beszámolója
Mivel senki nem kívánt élni a lehetőséggel, a képviselő-testület nem tárgyalta a napirendet.

8. Jegyző beszámolója a belső ellenőrzési intézkedési terv végrehajtásáról
Dr. Pintér Gábor: Kérem, hogy az előterjesztésben szereplő beszámolót fogadják el.
Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodással
166/2011(X.27.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a jegyző belső
ellenőrzési intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolóját.
Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: azonnal

9. Centrum Nyelviskola Kft. kérelme
dr. Pintér Gábor: A jelentkező létszámhoz képest és a tavalyi összeghez képest soknak
tartják az előzően megállapított összeget, kérik ennek mérséklését.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
167/2011(X.27.) Kt. határozat
Nagycenk Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Centrum Nyelviskola Kft.
kérelmét és 100.000 Ft-ot állapít meg, a Széchenyi István Általános Iskolában 2011.
december 31-ig tartó német nyelvtanfolyamok terembérleti díjaként, egyben a 150/2011
(IX.29) Kt. határozatát visszavonja. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés
aláírására.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
Határidő: 2011. október 31.

10. Széchenyi tér rekonstrukciójával kapcsolatos döntések
a) Közbeszerzési tanácsadó megbízási szerződésének elfogadása
b) Projektmenedzseri megbízási szerződés jóváhagyása
c ) Az ajánlatételi felhívás ismertetése
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Dr. Pintér Gábor: Ismertette a korábbi üléseken már megtárgyalt, a képviselő-testület által
jóváhagyott személyek részére elkészült a megbízásokat. Most a közbeszerzési szakértő
megbízásáról kell dönteni.
Ivánkovics Ottó: Mivel az anyagok egy része ma került kiosztásra, szünetet rendelek el.
SZÜNET
Dr. Hudomelné Dózsa Margit képviselő asszony távozott az ülésteremből.
Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
168/2011(X.27.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Egresitsné Firtl
Katalin-t a Széchenyi tér rekonstrukciójával kapcsolatos közbeszerzési tanácsadói feladatok
ellátásával. Megbízási díját: 260.000,-Ft+ÁFA összegben határozza meg. Felkéri a jegyzőt a
megbízási szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési
tanácsadói megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester, dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: azonnal
Az ajánlattételi felhívás ismertetése szintén tájékoztató jellegű
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
Dr. Hudomelné Dózsa Margit képviselő asszony visszaérkezet az ülésterembe.

11. Mozgókönyvtárosi megbízás kérdése
dr. Pintér Gábor: Elmondja, hogy a korábbiakban már meghozott döntés került most
megfogalmazásra, a mozgókönyvtári feladatok megoldására.
Csorba János: A munka nem lett több azzal, hogy csatlakoztunk a mozgókönyvtári
rendszerhez, lehetne egy kis megtakarítás az Önkormányzat részére, ha a kolléganő a
könyvtári órák alatt elvégezné a pr-menedzseri munkáját.
Nemes Viktória: A könyvtári nyitva tartás alatt nyilván látogatják a könyvtárat, az egyáltalán
nem biztos, hogy lehet az alatt érdemi más munkát is végezni. Azonkívül a kolléganő úgyis
nagyon sok munkát (rendezvények lebonyolítása stb.) végez szabadidőben. A szociális
ügyekkel ugyanakkor nagyon sok az adminisztráció, ami várhatóan még növekedni fog.
dr. Pintér Gábor: Tartani kell magunkat a kötelező 4 nyitvatartási napot, ezért lehet, hogy a
szombatot is be kell ebbe vonni, ha a kolléganő elvállalja külön megbízással. Nem szerencsés
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az előző munkakörből való elvonás. Ha a személye nem felel meg, akkor meg kell pályáztatni
a 12 órában történő más személy megbízását.
Csorba János: Javaslat az, hogy vállalja el a kolléganő úgy, hogy 6 órát a pr-menedzseri
munkakör terhére és 6 órát külön megbízás alapján, túlmunkában. Így mindenki részéről
érződik egy gesztus a megoldásra.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
169/2011(X.27.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011.november 02-től
megbízza Baumgartnerné Arthofer Gertrud-ot a könyvtárosi feladatok ellátásával heti 12
órában (6 óra a fennálló turisztikai és pr-menedzseri munkakör terhére, 6 óra külön
megbízás alapján, melynek díja nettó: 30.000,-Ft). Felkéri a jegyzőt, hogy a
munkaszerződés módosításáról és a megbízási szerződés elkészítéséről, valamint a
megbízási díj összegének a költségvetés terhére történő biztosításáról gondoskodjon.
Felhatalmazza a polgármestert a módosított munkaszerződés valamint a megbízási
szerződés aláírására. A fenti tárgyban korábban született 149/2011(IX.29.) sz. határozatot
ezzel egyidejűleg visszavonja.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester, dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: 2011. október 28.

12. Adorján Szilveszterné lakásbérleti kérelme
Dr. Pintér Gábor: A kérelmező nem jogosult a szociális bérlakásra, mert nem helyi lakos.
Ezenkívül sajnos nincs is szabad bérlakásunk, tehát nem tudunk érdemben foglalkozni a
kérelmével.

13. Soproni utcai aszfaltút építésére érkezett tervezői árajánlatok elbírálása
Ivánkovics Ottó: Három tervező adott árajánlatot, pontosabban kettő, mert a harmadik
tervező szerint ez nem olyan volumenű munka ami külön tervezést igényel. A képviselőtestület jelenleg nem javasolja ezen útszakasz aszfaltozását, hisz minden erőforrást a
Széchenyi tér rekonstrukciós munkáira kell összpontosítani.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
170/2011(X.27.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete nem támogatja a Nagycenk,
Soproni utcai 143 fm-es útszakasz aszfaltozásához szükséges tervdokumentációt
elkészítését, mivel a kivitelezésére az idei költségvetés terhére nem tud keretet biztosítani.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester, dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: azonnal

14. A Corvinus Rádió kedvezményes médiaajánlata
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A Sportcsarnok jobb kihasználtsága, ismertebbé tétele érdekében Baumgartnerné Arthofer
Gertrud ajánlatot kért a Corvinus Rádiótól, melynek médiaajánlatát a testület elfogadta.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
171/2011(X.27.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete eldöntötte, a település
sportcsarnokának ismertebbé tétele céljából, elfogadja a Corvinus Rádió kedvezményes
médiaajánlatát, s egyben felkéri a polgármestert az ajánlat megrendelésére.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester, Baumgartnerné Arthofer Gertrud
Határidő: 2011. november 07.

12. Lejárt határidejű határozatok ismertetése
dr. Pintér Gábor jegyző ismerteti a lejárt határidejű határozatokat.
131/2011 Széchenyi tér rekonstrukciós munkáira kiírt pályázathoz várjuk az ajánlatokat
132/2011 Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület részére átutalásra került a megállapított
összeg
133/2011 Nagycenk Beszélő Kőalapítvány felé még folyamatban a megállapodás , majd követi
az utalás
134/2011 Széchenyi Falujáért Egyesülettel a megállapodás előkészületei folyamatban vannak
135/2011 Bugyi Sándort levélben értesítettük
136/2011 Aszfaltozásra vonatkozó árajánlatok bekérése megtörtént
137/2011 Ingatlankataszteri változások átvezetése megtörtént
138/2011 PannonTér Kft-vel a szerződés aláírása megtörtént
139/2011 Az Önkormányzat nevére szóló pénzforgalmi számla nyilv.tart. bejelentése
megtörtént
140/2011 visszavonva, helyette a 161/2011(X.17.) határozat
141/2011 Megállapodás kötése a Nagycenkért Alapítvánnyal folyamatban van
142/2011 Nem kerül módosításra az SZMSZ
143/2011 Pál Csaba járda építési támogatása megtörtént, kifizetve
144/2011 Járdaépítési pályázat határideje meghosszabbításra került
145/2011”Iskola rendőre” együttműködési megállapodás aláírásra került
146/2011 Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás megtörtént
147/2011 Bursa Hungarica pályázat on-line adatbázis kapcsolódás megtörtént
148/201 1Kistérségi könyvtári ellátásról szóló megállapodás aláírásra került
149/2011 Baumgartnerné Arthofer Gertud megbízására vonatkozó határozat visszavonása
150/2011 Centrum Nyelviskolával bérleti szerződés aláírásra került
151/2011 Békefi Norbert ügye a jelenlegi ülésen kerül megtárgyalásra
152/2011 Hársfa Néptánc együttes ingyenes használatra megkapta a Sportcsarnokot
153/2011 Markó Lászlóné munkaszerződése mórosításra került
154/2011 folyamatban a Nemzeti Földalappal való egyeztetés
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155/2011 Kiss Bea munkavédelmi tevékenységre vonatkozó megbízási szerződése elkészült
156/2011 Éves közbeszerzési terv közzétételre került
157/2011 módosítása a 174/2011(x.27.)határozattal
158/2011 a Széchenyi tér rekonstrukciója vállalkozási szerződéstervezet módosításai
159/2011 a Projektmenedzseri megbízás aláírása megtörtént
160/2011 hat. módosítása a 175/2011(x.27.) határozattal
161/2011 folyamatban131/2011

15. Egyebek:
Tájékoztató a Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának levele belföldi
jogsegély ügyében a Nagycenk 0254/2, 0256/2, 0256/, 0257 hrsz-ú területekkel
kapcsolatban
Tájékoztató rekultiváció megindításáról a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás által elnyert pályázat keretében
Madarász utcai Gyermekkórház kérelme
Napsugár Együtt a Beteg Gyermekekért és a Rászorulókért Alapítvány kérelme
Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 2 tartózkodással
172/2011(X.27.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete nem támogatja a
Napsugár Együtt a Beteg Gyermekekért és a Rászorulókért Alapítvány kérelmét.
Felkéri dr. Pintér Gábor jegyzőt, hogy értesítse a kérelmezőt a döntésről.
Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: 2011. október 28.
Békefi Norbert haszonbérleti szerződésének kérdése
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
173/2011(X.27.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete határozatlan időre,
ingyenesen, haszonkölcsön-szerződést köt a Nagycenk külterület 011 hrsz. alatt felvett
1067 m2 térmértékű, művelési ág „szántó” területre Békefi Norbert (9485 Nagycenk,
Selyemfonoda u.)sz. alatti lakossal.
Felkéri a jegyzőt a szerződés elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester, dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: 2011. november 04.
Dr. Drüszler Áron adásvételi szerződésének, ingatlanforgalmi értékbecslésének
jóváhagyása
Játszótéri aláírásgyűjtő ívek megsemmisítéséről - állásfoglalás kérés (tájékoztatás)
Táblavilág Magyarország Kft felszólítólevél megküldése (tájékoztatás)
Pedagógusok Szakszervezetének felhívása (ismertetés)
Vizi- társulat legutóbbi közgyűlésének emlékeztetője (ismertetés)
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Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
174/2011(X.27.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 157/2011(X.17.)
Kt. határozatát az alábbiak szerint:
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő módosításokkal
elfogadja az előterjesztésben mellékelt ajánlattételi felhívást a Széchenyi tér
rekonstrukciójával kapcsolatban:
A teljesítési határidő: 2011. április 1. (ajánlattételi felhívás 4. pont)
A jótállási kötelezettség: 60 hónap (ajánlattételi felhívás 21. pont)
Felkéri a jegyzőt az ajánlattételi dokumentáció 4 kivitelező (Czimet Kft, Viat, Kft., Prenor
Kft., Madéma Útépítő Kft., L+P Kft.) részére történő megküldéséről 2011. október 21-ig
gondoskodjon.
Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: azonnal
Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
175/2011(X.27.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja
a 160/2011(X.17.) Kt. határozatát: Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Eseti Bizottságot hoz létre a Széchenyi tér rekonstrukciójával kapcsolatban. A
bizottság létszámát 5 főben határozza meg. A bizottság tagjának megválasztja a következő
személyeket:
Bognár Tamás projektmenedzser
Kiss József műszaki ellenőr
Ragats Imréné pénzügyi ügyintéző
Csorba János alpolgármester
Ben Sassi Lívia képviselő
A bizottság feladatai: az ajánlattételi felhívásra érkező kivitelezési ajánlatok elbírálása, az
ajánlatok sorrendjének meghatározása, szerződéskötés vonatkozásában javaslattétel a
képviselő-testület felé.
Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: 2011. október 28.
Kmf.
Ivánkovics Ottó
polgármester

Csorba János
alpolgármester
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