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

 

Szám: 117-2/2012 

JEGYZŐKÖNYV 

   

Jelen vannak:  Csorba János polgármester 

                          Bugledich Attila alpolgármester 

                          Barasits László 

                          Horváth János   

                          Horváth Rezső 

                          Nemes Viktória  

 

                        dr. Galambos György aljegyző 

 

Meghívottak:       Percze Szilvia körjegyző 

                        Hüse Gabriella iskolaigazgató 

                        Ragats Imréné pénzügyi előadó 

                         Markóné Kubicsek Erika pénzügyi előadó 
 

 

Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. 

február 23-án tartott rendes ülésén. 

 

Az ülés helye: Nagycenk Községháza, Kistanácskozó terem 
 

Csorba János polgármester megnyitja az ülést. Külön tisztelettel köszönti 

Percze Szilvia körjegyző asszonyt. Elmondja, hogy Matiasec János képviselő és 

Horváth László külsős alpolgármester betegség miatt vannak távol, de így is 

határozatképes a testület. Ismerteti a napirendi pontokat, a képviselők az 

anyagokat megkapták, illetve van három plusz napirendi pont, ezeket javasolja 

7. pontként a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szembeni 2012. évi 

teljesítménykövetelményekre vonatkozó célkitűzés kérdésének megtárgyalását, 

valamint 8. napirendi pontként egyes  helyi adórendeletek hatályon kívül 

helyezését, 9. pontként az Önkormányzat vagyon és vagyongazdálkodásáról 

szóló rendelet módosításának kérdését megtárgyalni.10. pontként az egyebeket, 

majd zárt ülés keretein belül az átmeneti segély kérelem elutasítása elleni 

fellebbezést. 

 

A sürgősségi napirendi pontok felvétele és a napirend pontok sorrendisége 

megszavazásra került: 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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Az ülés napirendje: 
 

 

1. Az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetése (II. forduló) 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

2.  A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő tandíjról 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

3. Az ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás díjainak meghatározásáról és az 

áralkalmazási feltételekről szóló önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése  

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

4.  A köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

5. Kinevezés jegyző határozott idejű helyettesítésére 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

6. A nagycenki 029/3 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása       
Előterjesztő: dr. Galambos György aljegyző 

 

7. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szembeni 2012. évi célkitűzések meghatározása  

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

8. Egyes helyi adórendeletek hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

9. Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló rendelet kiegészítése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

10. Egyebek 

 

11. Fellebbezés átmeneti segélykérelem elutasítása ellen (zárt !) 

Előterjesztő. Dr. Galambos György aljegyző 

 

 

 

 

Csorba János polgármester ismertette a lejárt határidejű határozatokat, 

valamint kiosztásra került a polgármester beszámolója az előző üléstől idáig 

szóló időszakra vonatkozóan. 
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1. Az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetése (II. forduló) 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

Barasits László elmondja, hogy a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság 

tárgyalta ezt a napirendi pontot, és elfogadásra javasolják. Itt jegyzi meg, hogy a 

faluban olyan hírek láttak napvilágot, hogy „a Barasits kihúzta a 

költségvetésből” ezt ő cáfolja, itt a Bizottság tesz javaslatokat, amit a Képviselő-

testület egyetértés esetén elfogad. A Sportszakosztálytól a mai napon érkezett 

támogatási kérelmet a bizottság a költségvetési módosításakor javasolja 

tárgyalni. 

Hüse Gabriella iskolaigazgató és Nemes Viktória óvodavezető is egyetért a 

költségvetés elfogadásával. 

 

Rendeletalkotás: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

A 3/2012(II.29.) rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi. 

 

 

2.  A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő tandíjról 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Hüse Gabriella iskolaigazgató elmondja, hogy kért állásfoglalást a 

Minisztériumból, ugyanazt a véleményt kapta, mint ahogy aljegyző úrral 

megbeszélték, tehát szükséges a tandíj beszedése, mivel ezek után a gyermekek 

után így nem kap az iskola normatív támogatást, viszont a kedvezményeket 

ugyanúgy, mint a többi gyermek, ők is megkapják. Március 01-től időarányosan 

– óvodában, iskolában egyaránt díjat, illetve tandíjat kell ezen tanulók után 

fizetni, legalábbis amíg a honosítás meg nem történik. 

 

Rendeletalkotás: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

A 4/2012 (II.29.) rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi. 

 

 

3. Az ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás díjainak 

meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló önkormányzati 

rendeletek hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Rendeletalkotás: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

Az 5/2012(II.29.) rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 
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4.  A köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Rendeletalkotás: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

A 6/2012(II.29.) rendelet a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi. 

 

 

5. Kinevezés jegyző határozott idejű helyettesítésére 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Jelenleg folyik a munka aljegyző úrral, de a törvényességnek való megfelelés 

érdekében Percze Szilvia Fertőboz-Hidegség körjegyzőjét szeretnénk átmeneti 

megoldásként a Fertőbozzal való egyesítésig határozott idejű helyettesítésre 

jegyzőként felkérni. Percze Szilvia elfogadja a felkérést és elmondja, hogy ez 

így megfelel a törvényi előírásoknak és egy jó felkészülési idő, illetve lehetőség 

lesz, a későbbi közös munkára. Fertőboz és Hidegség Képviselő-testülete 

hozzájárult, hogy a jegyzőasszony Nagycenken is tevékenykedjen, az erről szóló 

megállapodás elfogadását javasolom, a határozati javaslatot ezzel egészítem ki. 

 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

 

6/2012.(II.23.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Fertőboz Községi 

Önkormányzat és Hidegség Községi Önkormányzat képviselő-testületeivel 

kötött megállapodásnak megfelelően 2012. március 1-jével - három hónap 

próbaidő kikötése mellett - hat hónap időtartamra, heti 4 óra időkeretben a 

jegyzői feladatok helyettesítés keretében történő ellátására jegyzőnek kinevezi 

Percze Szilvia 9495 Kópháza, Petőfi tér 1. szám alatti lakost, Fertőboz-

Hidegség Körjegyzőség körjegyzőjét. 

Percze Szilvia alapilletményét havi 30.000,- Ft-ban, azaz Harmincezer 

forintban állapítja meg. 

Felkéri Csorba János polgármestert, hogy a megállapodás aláírásáról, a 

kinevezési okmányok és a közszolgálati jogviszony létesítéséhez előírt 

dokumentumok kiadásáról gondoskodjék. 

 

Határidő:  2012. március 1. 

Felelős:  Csorba János polgármester  
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6.  A nagycenki 029/3 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása 
Előterjesztő: dr. Galambos György aljegyző 

 

Megkeresés érkezett a 029/3 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására vonatkozóan 

Czeglédy Katalin tulajdonostól. Jegyző úr elkészítette a megállapodást. 

 

Döntéshozatal : 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 
 

7/2012.(II.23.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a 

nagycenki 029/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását. Kijelenti, hogy a 

Nagycenk község településszerkezeti tervében „Kertvárosias lakóterület (Lke)” 

övezetbe sorolt, Lke-5 jelű, nagycenki 029/3 hrsz-ú ingatlant négy éven belül a 

településszerkezeti tervben, illetve a helyi építési szabályzatban megjelölt célra 

kívánja ténylegesen felhasználni. 

A belterületbe-vonással kapcsolatban Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat 

és Czeglédy Katalin 9400 Sopron, Martiny u. 6. szám alatti lakos között 242-

2/2012. iktatószámú létrejött megállapodást jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a belterületbe-

vonással kapcsolatosan eljárjon. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2012. március 31. 
 

 

7.  A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szembeni  

2012. évi célkitűzések meghatározása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 

 

 

8/2012.(II.23.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri 

Hivatal köztisztviselőivel szembeni, 2012. évi teljesítménykövetelményekhez a 

következő kiemelt célokat határozza meg: 
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1) A képviselő-testület döntéseit szakmai és jogi szempontból kellően 

megalapozó, a lehetséges esetekben döntési változatokat tartalmazó 

előterjesztések készítése. 

2) A Kormányhivatal felé teljesítendő adatszolgáltatások, jegyzőkönyvek és 

rendeletek megküldési határidejének betartása. 

3) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.) által meghatározott eljárási határidők 

betartása. 

4) Az Internet biztosította lehetőségek fokozottabb kihasználása az 

ügyfelekkel, a képviselőkkel, az önkormányzati intézményekkel történő 

kapcsolattartás területén. 

5) Az önkormányzat honlapjának és helyi sajtókiadványának (Cenki Híradó) 

minél szélesebb körű igénybevétele a jogszabályban előírt, illetve a 

lakosság számára hasznos közzétételi lehetőségek biztosítása érdekében.  

6) Az önkormányzati intézmények és szakfeladatok gazdálkodásának 

folyamatos figyelemmel kísérése, az anyagi erőforrásokkal való 

takarékosság.  

7) Az önkormányzati vagyonhasznosítás bevételeinek folyamatos figyelemmel 

kísérése, az elmaradások behajtása.  

8) A helyi adóbeszedés, az adóellenőrzések hatékonyságának növelése. 

A Képviselő-testület felkéri Csorba János polgármestert, hogy 2012. március 

1-jét követően Percze Szilvia jegyzőre, Percze Szilvia jegyzőt, hogy a hivatal 

köztisztviselőire vonatkozóan 2012. évre ezen célok alapján határozzon meg 

egyéni teljesítménykövetelményeket. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester  

  Percze Szilvia jegyző 

Határidő:  2012. március 15.   
 

 

 

8. Egyes helyi adórendeletek hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Rendeletalkotás: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

A 7/2012(II.29.) rendelet a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi. 
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9. Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról 

 szóló rendelet kiegészítése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

 

Rendeletalkotás: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

Az 8/2012(II.29.) rendelet a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi. 

 

 

10./ Egyebek: 

 

 Tájékoztatás Sarkady Erzsébet ügyben 

 Széchenyi MGTSZ-el tárgyalás csere terület ügyben 

 Vám utcai telekre vásárlói szándék 

 Világörökség Tervtanácsának 2012.január 01-től Nagycenk is tagja 

 Gyász-zászló (2 napig) 

 Újszülött-zászló kerül bevezetésre a védőnél 

 

 

 

Csorba János az ülést bezárja. 

 

 

 

kmf 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           a jegyző helyett és nevében 

 

 

…………………………..                                ………………………………… 

Csorba János polgármester                               dr. Galambos György aljegyző 


