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

Szám: 91-22/2011

JEGYZŐKÖNYV
Jelen vannak: Csorba János polgármester
Bugledich Attila alpolgármester
Barasits László
Horváth János
Horváth Rezső
Matiasec János
Nemes Viktória
Horváth László alpolgármester
Kölly József ( dr. Pintér Gábor jegyző megbízásából)
Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. december 05én tartott rendes ülésén.
Az ülés helye: Nagycenk Községháza, Kistanácskozó terem
Az ülés napirendje:
1. 2011.évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítése
Előterjesztő: Csorba János
2.Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 2012.évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Csorba János
3. Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Nagycenk Nagyközség
helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 21/2007 (IX.25.) rendeletének
módosítása
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
4. Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezés és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2008 (X.8.) rendeletének módosítása
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
5. Aljegyzői pályázat meghirdetése
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
6. Turisztikai és kommunikációs menedzser álláshely megszüntetése
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor
7. Cenki Híradó szerkesztése
Előterjesztő: Bugledich Attila
8. „Bursa Hungarica” felsőoktatási szociális ösztöndíjpályázatok elbírálása (zárt!)
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Előterjesztő: Csorba János
Egyebek:
-tájékoztató a Széchenyi Faluja projekt megvalósulásáról
-tájékoztató a Széchenyi tér rekonstrukciójáról, a közbeszerzés lezárásáról
-tájékoztató lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról
Csorba János polgármester úr megnyitja az ülést, bejelenti, hogy dr. Pintér Gábor jegyző úr
sajnos betegsége miatt nem tud részt venni az ülésen. Jogi és Hivatali oldalról Kölly József úr
támogatja az ülést.
A napirendi pontokkal kapcsolatosan Matiasec János úr jelezte, hogy az egyebek napirendi
pontok közé javasolja a múlt heti sajnálatos tűzeset kapcsán károsodott család megsegítésének
kérdését.
A napirendi pontok így elfogadásra kerültek.

1. 2011.évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítése
Ezt a napirendi pontot a Gazdasági Bizottság is tárgyalta és megfelelőnek találta, a teljesítések
időarányosan megtörténtek, elfogadásra javasolta.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
204/2011.(XII.5.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. I-III.n.évi
költségvetési beszámolóról szóló tájékoztatást – szöveges értékelést, valamint az 1-6.sz.
mellékletek alapján – az abban foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi, a központi
költségvetési kapcsolatokra tekintettel a módosított előirányzatokat elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet és az előirányzatok szükséges, vagy
indokoltnak tartott módosítására legkésőbb 2012. január 31-ig tegyen javaslatot.
A határozati többség elfogadásához minősített többség szükséges.
Határidő: azonnal és 2012. január 31.
Felelős: Csorba János polgármester

2. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetési
koncepciója
Barasit László elmondja, hogy ezt a témát szintén tárgyalta a Gazdasági Bizottság és ők egy
rövid és hosszú távú koncepciót fognak benyújtani 2012. január közepére a testület elé.
Természetesen a képviselőkkel egyeztetve.
Ezeket a keretszámokat elfogadásra javasolják. Az Óvoda illetve Iskola felújítási munkáinak
szükségességét meg kívánják vizsgálni.
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Csorba János szerint az iskolával kapcsolatosan meg kell várni, hogy a Köznevelési
Törvénnyel hogyan módosulnak a dolgok tulajdonjogilag. Nagyobb beruházásokkal várni
kell. Mindenkit arra kér, hogy a takarékos gazdálkodást tartsák szem előtt! Természetesen a
működéshez szükséges eszközöket mindenképpen be kell szerezni, illetve a legszükségesebb
felújításokat, szinten tartáshoz szükséges javításokat el kell végezni.
(Horváth János képviselő úr megérkezett)
Barasits László kéri egy 10-15 milliós fejlesztési alap képzését belevenni a 2012. évi
koncepcióba. A részletek majd kidolgozásra kerülnek.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
205 /2011.(XII.5.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2012.évi Költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapjátaz alábbiak szerint elfogadja.
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési
koncepciót, ezen belül a legfontosabb elképzeléseket megtárgyalta, a gazdálkodás alapjait
érintő forrásszabályozás főbb elveit megismerte és a végleges költségvetési javaslat
kidolgozásához a következő szempontok érvényesítését, illetve feladatok meghatározását
tartja szükségesnek.
1. A 2012. évi költségvetési gazdálkodás tervezése során alkalmazni kell az
államháztartás és az önkormányzati finanszírozás módosulásait az ebből adódó
forrásszabályozás és pénzügyi ellátás változásait. (ÁFA változás, szociális kiadások).
2. Folyamatosan fel kell tárni a bevételek növelésének a kiadások ésszerű,
a gazdálkodás szabályait nem sértő csökkentésének lehetőségét.
- A működési saját bevételeket, legalább az infláció mértékével emelni.( bérleti díjak, )
- A kintlévőségek behajtására 2012. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani.
- Csak indokolt felújítás és beszerzés lehetséges.
- Az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell.
3. Folyamatosan keresni kell a már megnyert és még beadásra kerülő pályázatok
pénzügyi finanszírozásának lehetőségeit, és azokat érvényesíteni is kell.
4. A helyi adók mértékét nem javasoljuk módosítani, viszont új adónem bevezetése
indokolt lehet (pl. ebadó).
5. A biztonságos működés érdekében tartalék képzése indokolt.
Határidő: 2012. február 15. illetve folyamatos
Felelős: Csorba János polgármester
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3. Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Nagycenk
Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 21/2007
(IX.25.) rendeletének módosítása
Kölly József elmondja, hogy valójában Ponák Zoltán úr ügye miatt vált szükségessé a
rendelet módosítása. Már többször volt a testület előtt a téma. Jegyző úr körbejárta az ügyet a
különféle szakhatóságoknál. A Környezetvédelmi hatóság egy 50m-es védősávot javasolt
meghatározni az ott közel lévő csibekombinát miatt. A rendeletet ezzel a kiegészítéssel kell
ellátnunk. Úgy tűnik így rendeződni fog az ügy.
Csorba János szavazásra bocsájtotta a rendelet elfogadását.
Döntéshozatal:
7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 21/2007(IX.25)sz. rendelet a
15/2011(XII.6)sz. rendelettel módosításra került.
(a 15/2011(XII.6) sz. rendelet hatályos szövege a jegyzőkönyv 1.sz. mellékletét képezi)

4. Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezés és
Működési Szabályzatáról szóló 12/2008(X.8.) rendeletének módosítása
Csorba János elmondta, hogy azért vált szükségessé az aljegyző kérdése, mert a
polgármester és a jegyző közti bizalmi viszony nagyon fontos és nagyon befolyásolja az
elvégzendő munkát. Sajnos nem érzi úgy, hogy a jelenlegi Jegyző úrral ez funkcionálni tudna.
Közös megegyezésre való törekvés van. Most a betegsége miatt egy kicsit megrekedt a dolog.
A cél az, hogy a hivatal ne maradjon jegyző nélkül. Az átmeneti időszakra kellene az
aljegyző. A közigazgatásban várható változások kapcsán is komolyan kell venni ezt a kérdést,
hiszen várható, hogy más, környező községekkel is tárgyalnunk kell a közös hivatal (még nem
tudjuk milyen néven, formában) létrehozása tárgyában, hisz 2000 fő alatti lakosságszámmal
rendelkezünk. Nagyon sok nyitott, rendezetlen ügyünk van, ehhez kell egy rutinos jegyző, aki
ezt bevállalja, ezeket rendbe teszi. Dupla finanszírozást természetesen nem szeretnék. Ezért
kell az SZMSZ-t módosítani, hogy ez a lehetőségünk meg legyen.
Bugledich Attila hozzátette, hogy valójában nem csak a bizalom, hanem sokkal inkább a
szakmai felkészültség fontos. Ezért kell sürgősen lépni. Főleg most, átalakulás előtt, mert
nem biztos, hogy fontos döntéseknél lehet a Jegyző úrra számítani. Szavazásra került a
rendelet módosítása.
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Döntéshozatal:
6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2008 (X.08.) számú rendelete a 16/2011 (XII.6) sz . rendelettel módosításra került.
( a 16/2011(XII.6) sz. rendelet hatályos szövege a jegyzőkönyv 2.sz. mellékletét képezi)

5. Aljegyzői pályázat meghirdetése
Kölly József egy kiegészítést javasol, miszerint a Képviselő-testület indoklás nélkül
eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot. Ez pontosan arra az esetre vonatkozna, ha
esetleg okafogyottá válik a dolog.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1tartózkodással

206 /2011.(XII.5.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemzeti Közigazgatási
Intézet, valamint a www.nagycenk.hu honlapon megjelenteti az aljegyzői állás pályázatát a
munkáltatói döntések kiegészítésével. Felkéri a Hivatalt a pályázattal kapcsolatos ügyviteli
feladatok ellátására.
Határidő: 2011.12.07.
Felelős: Dr. Pintér Gábor jegyző

6. Turisztikai és kommunikációs menedzser álláshely megszüntetése
Csorba János úr elmondta, hogy miután az alpolgármester úr meghatározott feladatokat lát
el, melyekbe ez is beletartozik és kettős finanszírozás nem lehet gazdaságossági szempontból,
így ezt az álláshelyet meg kell szüntetni. Baumgartnerné Arthofer Gertud így heti 4 órában
szociális ügyintézőként, mint köztisztviselő dolgozna, heti 12 órában pedig a könyvtárosi
állást látja majd el. Ez így hat órás foglalkoztatásnak felel meg.
Nemes Viktória hangot adott annak, hogy nagyon sajnálja, hogy ebben a formában erre sor
került. Ő nagyon meg volt elégedve a kolléganő munkájával és szomorú, hogy a mai
viszonyok közt valakinek 6 órára lecsökken a munkaideje.
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207/2011.(XII.5.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 1 fővel (heti 20 órás
részmunkaidős státusz) csökkenti a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét, mégpedig úgy,
hogy megszűnteti a turisztikai és kommunikációs menedzser álláshelyet. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy 2011.december 31.-i dátummal szüntesse meg Baumgartnerné
Arthofer Gertrud turisztikai és kommunikációs menedzser heti 20 órás munkaidőben
betöltött munkaviszonyát. Felkéri a jegyzőt, hogy az aktuális költségvetési rendelet
módosításakor a létszámkeret átvezetéséről gondoskodjon. Nagycenk Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete egyidejűleg visszavonja a 16/2011. (I.27.) Kt.
határozatát.
Határidő: 2011.december
Felelős: Csorba János polgármester, dr. Pintér Gábor jegyző

Csorba János Baumgartnerné Arthofer Gertrudnak megköszöni eddigi tevékenységét,
és továbbra is számítanak a munkájára.

208 /2011.(XII.5.) Kt.határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. január 01-től megbízza
Baumgartnerné Arthofer Gertrudot a könyvtárosi feladatok ellátásával heti 12 órában. A
megbízási díját brutto: 44.000,-Ft-ban határozza meg. Felkéri a jegyzőt, hogy a megbízási
szerződés elkészítéséről, valamint a megbízási díj összegének a költségvetés terhére történő
biztosításáról folyamatosan gondoskodjon. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti
tárgyban korábban született 169/2011(X.27.) Kt. határozatot egyidejűleg visszavonja.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző

7. Cenki Híradó szerkesztése
Bugledich Attila úr a lakosság folyamatos tájékoztatására a gyakoribb, havi megjelenést
javasolta, valamint a terjedelemben való növekedést is. Egy színes fénymásoló kerül
liezingelésre, amely A3 méretet is másol. A tördelést az alpolgármester úr végzi, így nem fog
többe kerülni a havi megjelenés, mint az eddigi negyedéves. Meg kell keresni annak a
lehetőségét, hogy ezt a színes fénymásolást bérbe is tudjuk csinálni. Szerencsés esetben még a
bérleti díj is megtérülhet így. A szavazásból kérte kizárását, mivel érintett cége kapcsán a
dologban, valamint az ebben a tárgyban hozott korábbi határozat visszavonását.
Barasits László a Gazdasági Bizottság nevében elfogadja az előterjesztés.
Nemes Viktória érdeklődött a nemrég megválasztott Szerkesztő Bizottság felől.
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Horváth László elmondta, hogy a honlap az egy másik konstrukció, ott marad a bizottság, a
Cenki Hiradó pedig kikerül ebből a körből. Ezért kell azt a határozatot visszavonni.
(Bugledich Attila kivonása a szavazásból)
Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással
209 /2011.(XII.5.) Kt.határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időre megbízza
a Biosalvus Bt. (9485 Nagycenk, Iskola u. 2/A)-t a Cenki Híradó szerkesztésével.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Ezzel egyidejűleg a korábban ebben a témában kiadott határozat érvényét veszti.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: 2011. december hó
Mivel a 8. napirendi pont zárt ülés keretein belül kerül megtárgyalásra, előbbre kerülnek az
„Egyebek”.

Egyebek:
-tájékoztató a Széchenyi Faluja projekt megvalósulásáról
-tájékoztató a Széchenyi tér rekonstrukciójáról, a közbeszerzés lezárásáról
-tájékoztató lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról
-tűzeset károsultjainak szociális alapon való segélyezésének kérdése

kmf

………………………………
Csorba János polgármester
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………………………………...
Kölly József (dr. Pintér Gábor
megbízásából)

