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Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. szeptember 

25.-én tartott rendes ülésén. 

 

Az ülés helye: Nagycenk Községháza, Kistanácskozó terem 

 

Csorba János polgármester megnyitja az ülést, tisztelettel köszönti a megjelenteket.  

Ismerteti, hogy Horváth János jelezte, hogy később érkezik. Megállapítja, hogy a testület 

határozatképes.   

Külön köszönti dr. Hudomelné dr. Dózsa Margitot, aki Nemes Viktória helyét fogja 

betölteni eskütétel után a képviselő-testületben. 

Zsugonits Imréné az OVB elnöke átadta a megbízólevelet és jó munkát kívánt dr. 

Hudomelné dr.Dózsa Margit képviselő asszonynak az elkövetkező munkájához.  

Dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit letette a képviselői esküt. 

 

Csorba János polgármester ismerteti a napirendi pontokat, melyekhez két sürgősségi 

előterjesztés felvételét kéri. 

Ezek a következők: 8. pontként az iskolai takarítói állás foglalkoztatási idejének növelése 

témájú napirendi pont, 9. napirendi pontként pedig az Egészségügyi és Szociális Bizottság 

összetételének módosítására vonatkozó témát kéri felvenni.  

A képviselők az anyagokat megkapták, a lejárt határidejű határozatok és a polgármester 

beszámolója az utolsó üléstől ez idáig terjedő időszakra vonatkozóan, valamint a sürgősségi 

előterjesztések most kerültek kiosztásra.  

 

Csorba János polgármester kéri, hogy a testület szavazzon a sürgősségi előterjesztések 

napirendi pontként való felvétele témában: 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület  

elfogadta a sürgősségi előterjesztés felvételét a napirendi pontok közé. 
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Csorba János kéri, hogy az így módosult napirendet, illetve a polgármesteri beszámolót, 

valamint a lejárt határidejű határozatok ismertetőjét fogadja el a képviselő-testület. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület az 

ülés napirendjét, a határozatokról szóló tájékoztatót és a polgármesteri beszámolót 

elfogadta. 

 

Az ülés napirendje: 

 

 

1. Szándéknyilatkozat közös hivatal alakításáról 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

2. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata, új rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

3. A Nagycenk Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 

21/2007.(IX.25.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) módosítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

4. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) hatályba 

lépését követő önkormányzati feladatokról  

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

5. Tájékoztató az oktatási intézmények működésének szeptemberi beindulásáról 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

6. A nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum önkormányzati fenntartásba vételére 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

7. A GYSEV Sopron-Győr közötti vasút nyomvonalának áthelyezéséről 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

8. Az iskolai takarítói állás foglalkoztatási idejének növelése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

9. Egészségügyi és Szociális Bizottság összetételének módosítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

10. Egyebek 
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1. Szándéknyilatkozat közös hivatal alakításáról 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

Csorba János elmondja, hogy mint ezt már az előző ülésen említette, szóbeli megkeresés 

érkezett Pereszteg községtől a közös hivatal alakításának tárgyában. Ezt most egy írásos, 

képviselő-testületi határozatba foglalt szándéknyilatkozatban is megerősítette Pereszteg 

község. Mint már korábban is tárgyalt róla a testület, elfogadásra javasolja a polgármester a 

csatlakozási szándékot. A testület szavazott a napirendi pontról: 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 

67/2012. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát arra, 

hogy Fertőboz Községi Önkormányzat valamint Pereszteg Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületeivel 2013. január 1-jétől, vagy az azt követő 60 napon belül nagycenki 

székhellyel közös önkormányzati hivatalt hozzon létre. Felkéri a polgármestert, hogy 

Fertőboz és Pereszteg Községi Önkormányzatok Képviselő-testületét e szándéknyilatkozatról 

haladéktalanul tájékoztassa, és hogy Fertőboz és Pereszteg község polgármesterével 

közösen készítse elő és terjessze a képviselő-testület elé a közös önkormányzati hivatal 

megalakításához szükséges megállapodást,  

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő: tájékoztatásra: 2012. október 5.  

                       előterjesztésre: 2012. december 31. 

 

 

2. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 

szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, új rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

 Barasits László képviselő elmondta, hogy ezt a napirendi pontot a Költségvetési és 

Gazdálkodási Bizottság is tárgyalta. Szépen kidolgozottnak, átláthatónak találták a 

beszámolót és a Bizottság elfogadásra javasolja. A képviselő–testület szavazott a beszámoló 

elfogadásáról: 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 

A 22/2012. (X.1.) önkormányzati rendelet– a jegyzőkönyv 1.sz. mellékletét képezi 

 

3. A Nagycenk Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 

szóló 21/2007.(IX.25.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) módosítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
A képviselő-testület elfogadta a HÉSZ módosítására vonatkozó javaslat tervezetet. 
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Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 
A 23/2012. (X.1.) önkormányzati rendelet– a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi 

 

Horváth János képviselő megérkezett az ülésre. 

 

4. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

hatályba lépését követő önkormányzati feladatokról  

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Csorba János polgármester elmondta, hogy alapos, körültekintő vizsgálatok és tájékozódás 

után döntöttek a Költségvetési és Gazdasági bizottság egyetértésével azon álláspont mellett, 

hogy sajnos nem tudja az Önkormányzat az Általános Iskola működtetését vállalni.  

Kéri a testületet a határozati javaslat elfogadására: 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 
68/2012. (IX.25.) Kt. határozat  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

CXC. tv. (Nkt.) 74. § (5) bekezdésében, továbbá a 97. § (24) bekezdés a.) pontja alapján nem 

vállalja az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az 

állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 

ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76.§-a szerinti működtetését.   

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Általános Iskola igazgatóját 

értesítse.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 30.  

 

Csorba János a Képviselő-testület nevében megígérte Hüse Gabriella igazgató asszonynak, 

hogy az Önkormányzat továbbra is támogatni fogja lehetőségei szerint az iskolát. 

Mindenképpen fontos, hogy ebben a községben 8 osztályos iskola maradjon.  Szakkörök vagy 

egyéb, az állam által esetleg nem finanszírozott tevékenységek útján. Törekvésük 

mindenképpen az, hogy ez a fenntartó-váltás ne menjen semmiképpen az oktatás 

színvonalának kárára. 

 

 

5. Tájékoztató az oktatási intézmények működésének szeptemberi 

beindulásáról 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

 

Részletes írásos tájékoztatást készített Nemes Viktória óvodavezető asszony az Aranypatak 

Óvoda működéséről, magas szintű munkájáról, terveiről.  Hasonlóan Hüse Gabriella 

igazgató asszony is elkészítette tájékoztatóját az Általános Iskola vonatkozásában. Ezekből 

kiderül, hogy a nevelési év beindulása megfelelően biztosított, így fenntartói intézkedés, 

illetve határozat hozatala nem szükséges.  

A Képviselő-testület a tájékoztatókat tudomásul vette. 
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6. A nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum önkormányzati fenntartásba 

vételére 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

Csorba János elmondta, hogy a Költségvetési és Gazdasági Bizottság is foglalkozott a 

témával, miután tájékoztatást kaptak az Emlékmúzeum üzemeltetésének lehetőségeiről. 

Összességében az a javaslat született, hogy: 

Széchenyi István, nagyságának, jelentőségének megfelelően, 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának mindent meg kell tennie azért, hogy a múzeum 

saját fenntartásba kerüljön. 

Kéri a Képviselő-testületet, hogy a megküldött anyagok ismeretében támogassák ezt az 

elképzelést. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 

69/2012. (IX.25.) Kt. határozat 

 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nagycenki Széchenyi István 

Emlékmúzeum önkormányzati működtetését 2013. január elsejétől az 1311/2012.(VIII.23.) 

Korm. határozat 1.4. pontja alapján vállalja.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma felé a szándéknyilatkozatot küldje meg, valamint a múzeum működtetésében 

jártas szakemberrel és az alpolgármesterekkel együtt az átadás-átvétellel kapcsolatos 

tárgyalásokat folytassa le.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 30., illetve a tárgyalások befejezésére  

                 2012. december 15. 

 

 

 

7. A GYSEV Sopron-Győr közötti vasút nyomvonalának áthelyezéséről 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Csorba János elmondta, hogy a kistérségi társulás megbeszélésén jutott a tudomására, hogy a 

GySEV Zrt. nyomvonal áthelyezést tervez, melynek egyes variációi érintenék községünket. 

Az érintett társközségekkel karöltve sérelmezték a GYSEV Zrt. felé, hogy nem kaptak kellő 

tájékoztatást ezekről a tervezetekről. Ezt követően megkaptuk a tervező cég prezentációs 

anyagát, és a nyomvonal rajzokat. Csorba János kéri a Képviselő-testületet, hogy a községünk 

számára legkedvezőbb, KN-3- as javaslatot támogatni szíveskedjenek. 

Horváth Rezső képviselő úgy gondolja, hogy ezzel a javaslattal támogatjuk a világörökség 

egyik értékének a Hársfasornak a megőrzését, egyben a Múzeumvasút megtartását, 

esetlegesen a fertőbozi állomás (kisvasút végállomás) attrakciós célú hasznosítására is 

lehetőség nyílna, Fontos, és nem elhanyagolható, ha községünkben ismét lehetővé válna 

közvetlen felszállás a Győr-Budapest között közlekedő vonatokra. 



6 

 

 

Készült: 2012. szeptember 25.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 
70 /2012. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Győr-Sopron – országhatár 

közötti vasútvonal fejlesztése projekt során tervezett nyomvonal áthelyezések közül a KN-3 

változatban jelzett átkötést támogatja. A másik két változat (KN-1 és KN-2) sérti a település 

természetvédelmi és kulturális érdekeit, és nem eredményez a sérelemmel arányos előnyt.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a projekt tervezőjét a testület 

álláspontjáról tájékoztassa. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő: 2012. október 10. 

 

 

8. Az iskolai takarítói állás foglalkoztatási idejének  

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

Hüse Gabriella igazgató asszony beadványa alapján került a Képviselő-testület elé az iskolai 

takarítói állás foglalkoztatási idejének teljes munkaidősre történő bővítésének kérelme, mely 

az iskola tisztaságának megteremtéséhez szükséges. 

A Képviselő-testület megszavazta a bővítést. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 

71/2012. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Széchenyi István 

Általános Iskola egy napi hat órás részmunkaidős takarítói állás 2012. október 1-jétől teljes 

munkaidősre történő bővítéséhez. Felkéri az intézményvezetőt, hogy az intézményi 

költségvetés legközelebbi módosításának tárgyalására az iskola érintett előirányzatainak 

(személyi juttatás és járulékok, létszám) megfelelő módosításra vonatkozó javaslatát tegye 

meg.  

 

Felelős:  Hüse Gabriella iskolaigazgató 

Határidő:  2012. december 31. 

 

 

9. Egészségügyi és Szociális Bizottság összetételének módosítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Csorba János elmondta, hogy az Ötv.24.§(1) bekezdésének megfelelően egy technikai 

módosításra van szükség az Egészségügyi és Szociális Bizottság összetételére vonatkozóan. 

Nemes Viktória és dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit mindketten a Bizottság tagjai, 

mindketten továbbra is vállalják a bizottsági munkát, csupán a tituluson kell módosítani arra 

vonatkozóan, hogy Nemes Viktória innentől, mint nem képviselő tag, dr. Hudomelné dr. 

Dózsa Margit pedig képviselőként vesz rész a bizottság munkájában. Ezzel a bizottság 

személyi összetétele ténylegesen nem változik. 
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A bizottság elfogadta a javaslatot és szavazott a napirendről. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 

72/2012. (IX.25.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Hudomelné dr. Dózsa 

Margitot az Egészségügyi és Szociális Bizottság képviselő, Nemes Viktóriát az Egészségügyi 

és Szociális Bizottság nem képviselő tagjává választja. Felkéri a polgármestert, hogy a 

képviselő-testület SZMSZ-ének 2. sz. függelékében a változást haladéktalanul vezesse át. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

10. Egyebek: 

 
- Széchenyi tér ellenőrzése megtörtént, rendben találták 

- Faluközpont tervezése folyamatban van 

- Gyár u.11.sz. alatti bérlakások ügyével foglalkozni kell 

 

   

 

Csorba János polgármester miután több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, az ülést 

bezárta. 

 

 

 

 

 

kmf 

 

 

 

 

 

         

………………………………………. 

Csorba János polgármester 

………………………………………. 

Percze Szilvia  jegyző 

 


