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Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25.-én 

tartott rendes ülésén. 

Az ülés helye: Nagycenk Községháza Tanácsterem 

 

Csorba János polgármester megnyitja az ülést.  

Külön köszönti Keszei Istvánt a Nagycenk Fejlődéséért Egyesület alelnökét.  

Megállapítja, hogy a testület határozatképes, Barasits László és Matiasec János képviselők 

jelezték, hogy nem tudnak jönni, hivatalosan vannak távol. A testületi ülés írásos anyagát a 

képviselők megkapták, a lejárt határidejű határozatok kiosztásra kerültek. Megkéri a 

Képviselő-testületet, hogy a most kiosztott sürgősségi előterjesztést fogadják el a mai ülés 

anyagához. Címe a Napnyugat Turisztikai Egyesület Leader pályázata, 11. napirendi 

pontként. Megkéri, hogy vegyék előre a költségvetés kérdéseivel foglalkozó 4.,5.,6., napirendi 

pontot, hogy a jelenlévő kolléganőknek ne kelljen végigvárni az ülést. A polgármester kéri a 

képviselő testületet, hogy az így módosult napirendet és annak módosult sorrendjét fogadják 

el: 

 

Az ülés napirendje: 

 

1. Nagycenk Nagyközség Önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetésének III. 

módosítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

2. Nagycenk Nagyközség Önkormányzat és szervei 2012.évi költségvetésének zárszámadása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

3. Nagycenk Nagyközség Önkormányzat és szervei 2014.évi költségvetési koncepciója  
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

4. Nagycenk Fejlődéséért Egyesület tájékoztatója  

Előterjesztő: Keszei István az alapítvány alelnöke, képviselője 
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5. A Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvány tájékoztatója 
Előterjesztő: Kenessei Károly az alapítvány elnöke, képviselője 

  

6. A Nagycenkért Alapítvány tájékoztatója 

Előterjesztő: Horváth László az alapítvány elnöke 

   

7. Víziközmű vagyon átszállása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

8. A Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú társulása jövőbeni működése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

9. Sportpálya fejlesztési pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

10. Brummer Gáborné telekvásárlás ügye 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

11. Napnyugat Turisztikai Egyesület Leader pályázata 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

12. Egyebek 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület 

elfogadta az ülés  napirendjét. 

 

1. Nagycenk Nagyközség Önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetésének 

III. módosítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy valójában technikai kiigazításokról van szó, 

ezért kellett a módosítás. 

A Költségvetés és Gazdálkodási Bizottság is elfogadásra javasolja ezt a napirendi pontot. 

 

Horváth János képviselő megkérdezi, hogy iskolai étkeztetésnél valójában annyival több 

lett-e az étkeztetés?  

 

Ragats Imréné pénzügyi előadó elmondja, hogy nem, ez könyveléstechnikai változtatásból 

adódik, hogy bizonyos költségek most az óvoda illetve az iskola között hogy oszlanak meg az 

új felállásban. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület 

elfogadta a 2012.évi költségvetés III.sz. módosítását 

 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetéséről szóló 

3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

2. Nagycenk Nagyközség Önkormányzat és szervei 2012.évi költségvetésének 

zárszámadása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Horváth Jánosnak lenne ismét kérdése, az orvosi ügyelet teljesülésének mértéke miért csak 

75 %? 

 

Ragats Imréné: ezt a tételt mindig a negyedévet követő 10.-ig kell utalni és a 4. negyedév így 

átkerül a következő évre számszakilag. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület 

elfogadta a 2012.évi költségvetés végrehajtását. 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról  

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

3. Nagycenk Nagyközség Önkormányzat és szervei 2014.évi költségvetési 

koncepciója  
Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

A kiküldött írásos anyag alapján a képviselő-testület elfogadta a 2014.évi koncepciót. 

 
Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület 

elfogadta a 5. napirendi pontot. 

 

26/2013. (IV.25.) Kt. Határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési 

koncepciót tudomásul veszi és elfogadja. 

  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat és szervei 

2014. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztés elkészítésénél a jelen koncepcióba foglalt 

célokat vegye figyelembe. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

  Percze Szilvia jegyző 

Határidő:  a 2014. évi önkormányzati költségvetés előterjesztése   
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4. Nagycenk Fejlődéséért Egyesület tájékoztatója  

Előterjesztő: Keszei István az alapítvány alelnöke, képviselője 

  
Csorba János polgármester felkéri Keszei Istvánt, a Nagycenk Fejlődéséért Egyesület 

alelnökét, hogy tegye meg esetleges szóbeli kiegészítését a tájékoztató anyaghoz. Megragadja 

az alkalmat, hogy Keszei Istvánnak külön megköszönje a sok-sok szép fényképet, hisz ő a 

település minden fontos eseményén jelen van és megörökíti azokat csodálatos felvételeivel. 

 

Keszei István nem kíván külön kiegészítést tenni, mindössze annyit mond, hogy nagy 

változás elé néz az egyesület, de mivel ez még nem teljesen kiforrott dolog, nem kíván 

nyilatkozni. 

Javasolja, hogy Meizl Valéria részére, aki az egyesület elnöke (budapesti lakos), javasolni 

szeretné a „Nagycenk Díszpolgára” cím adományozását, hisz ő már 15 éve önzetlenül 

szervezi a Nagycenki Művészeti Napokat és az egyesület munkáját. 

 

Csorba János polgármester megköszönte az egyesület munkáját, és ígéretet tett, hogy az 

Önkormányzat lehetőség szerint a továbbiakban is támogatja az egyesületet és nagyon jó 

ötletnek tartja, hogy Meizl Valéria kapja meg az első díszpolgári címet. 

 

Bugledich Attila alpolgármester szerint ezt a díszpolgári címet szinte Meizl Valériára 

„szabták”, és ő is javasolja ennek hivatalos kezdeményezését. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület 

elfogadta az egyesület tájékoztatóját. 

 

27/2013. (IV.25.) Kt. Határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenk Fejlődéséért 

Egyesület 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megköszöni. Elismerésben 

részesíti az egyesület tagjait a végzett tevékenységükért. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2013.május 31. 

 

 

5. A Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvány tájékoztatója 
Előterjesztő: Kenessei Károly az alapítvány elnöke, képviselője 
 

A Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvány tájékoztatóját Horváth Rezső képviselő 

olvassa fel Kenessei Károly elnök megbízásából, mivel ő nem tud részt venni az ülésen. Az 

egyesület életében változások vannak folyamatban. Köszönik az Önkormányzat korábbi 

támogatását a pályázati pénzek kapcsán és természetesen bemutatják a megfelelő 

dokumentációt annak felhasználásáról. 

 

Csorba János megköszöni az egyesület munkáját, nagyon szép, maradandó a munkájuk, és 

egy szép látnivalóval gyarapítja községünket a szoborpark. 

Csorba János szavazásra teszi fel a tájékoztatót. 
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Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület 

elfogadta az egyesület tájékoztatóját. 

28/2013. (IV.25.) Kt. Határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenk Beszélő 

Kőemlékei Alapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megköszöni, és az 

Alapítvány Kuratóriuma tagjainak áldozatos munkáját elismerésben részesíti. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2013. május 31. 

 

 

6. A Nagycenkért Alapítvány tájékoztatója 

Előterjesztő: Horváth László az alapítvány elnöke, képviselője 
 

Horváth László külsős alpolgármester az alapítvány elnöke, nem kíván külön kiegészítést 

tenni, hisz részletes beszámolót, tájékoztatást készítettek. Igyekeznek minden lehetőségükkel 

a település javát szolgálni. Az alapítvány átalakult: Ivánkovics Ottó, Brummer Gábor és Filátz 

Józsefné helyett, akik már régóta nem vettek részt az egyesület munkájában, a képviselő 

testület döntése alapján új tagokkal bővült az egyesület: dr. Szemerédi László, Percze Szilvia 

és Csorba János személyében. 

Az alapítvány jól működik, fejlődik, a lekötött pénzeket szeretnék megtartani, tartalékokat 

képezni. Sok helyen igyekeznek segíteni, a falu javát szolgálni. 

 

Csorba János úgy látja, Horváth úr szívügyének tekinti az alapítványt, a község 

rendezvényeinek is fontos résztvevője ez az alapítvány, fontos, hogy megtartsák 

közhasznúságukat és köszöni a munkájukat. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület 

elfogadta az egyesület tájékoztatóját 

 

29/2013. (IV.25.) Kt. Határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenkért Alapítvány 

Kuratóriuma tevékenységéről szóló tájékoztatót megköszöni, és elismeri a Kuratórium 

tagjainak, kiemelve az elnökének a munkáját.  

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2013. május 31.  

 

 

7. Víziközmű vagyon átszállása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy mostantól testületi döntés szükséges a 

víziközmű vagyon elfogadásához. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület 

elfogadta a 7. napirendi pontot 
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30/2013. (IV.25.) Kt. Határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011.CCIX.tv. 79.§-a alapján tulajdonba átveszi a Pannon-Fertő 

régió határon átnyúló vízellátás fejlesztése projektben szereplő víziközmű vagyon  

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatát megillető-a melléklet szerinti megállapodásban 

szereplő-tulajdoni hányadát.  

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megállapodás aláírására.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2013.április 30. 

 

Horváth Rezső képviselő indítványozza, hogy a Széchenyi Village-val szemben található 

regionális vízmű telep kerüljön lehetőség szerint az Önkormányzat tulajdonába. Ezt kellene  

elindítani, kezdeményezni. (jelenleg 16 önkormányzat közös tulajdona, elhanyagolt, kifosztott 

állapotban.) 

 

Csorba János elmondja, hogy volt már olyan elképzelés, hogy a Tűzoltóság szeretne itt egy 

telephelyet, de akkor is egyszerűbb lenne, ha az Önkormányzat tulajdonában lenne. 

 

8. A Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú társulása jövőbeni működése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Csorba János elmondja, hogy minden Önkormányzatnak nyilatkozni kell, hogy részt kíván-e 

venni a továbbiakban a társulásban. Nehéz megmondani, hogy mi a hozadéka ennek a 

tagságnak. A belső ellenőrzés mindenképpen szükséges lenne nekünk is. Vannak mellette és 

ellene szóló érvek. Csorba János javasolja, hogy egyelőre maradjunk a társulásban, aztán 

kiforrja magát ez a kérdés. Most új rendszerben működnek, a tagdíj csak a szervezet 

működését biztosítja, minden egyébért külön díjat kell fizetni. 

 

Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy ki lehet lépni a szervezetből, most az első 

félévi tagdíj már befizetésre került. Célszerű lenne az évvégéig mindenképpen maradni, aztán 

kialakul. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület 

elfogadta a társulásban maradást. 

 

31/2013. (IV.25.) Kt. Határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 

hogy a jövőben is tagja maradjon a jelenleg Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú 

Társulásának, illetve a társulási megállapodás módosítása során a társulás folytatását 

jelentő, de nevében esetlegesen megváltozó elnevezésű önkormányzati társulásnak.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás Elnökségét e 

szándéknyilatkozatról tájékoztassa.    
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Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2013. április 30. 

9. Sportpálya fejlesztési pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

Bugledich Attila alpolgármester elmondja, hogy 2013. március 29-én megjelent az egyes 

önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 

szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet.  

 

A rendelet lehetővé teszi az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 

felújítás támogatását. A központi előirányzatból támogatást igényelhet a települési 

önkormányzat a tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, 

felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás 

mértéke 20 millió forint. Az igényelhető támogatás mértéke a projekt 80 %-a. 

 

Mivel a sport témában már kész anyaggal rendelkezünk, így ehhez a témához nyújtjuk be a 

korábban a Leaderhez benyújtott pályázatot. Nem kell újra terveztetni, nem kerül pénzbe, és 

így ezt szeretnénk beadni. Valójában a teniszpálya, rekortán megvalósítására adjuk be ezt is, 

közel 15 millió Ft-ról van szó. A sportkoncepciót 2009-ben csináltuk, ezt kell aktualizálni és a 

pályázat benyújtásához kell a testület hozzájárulása is. 80%-os a támogatottsága ennek a 

pályázatnak, így 3 millió 100e Ft-os önerőt kell biztosítani.  

 

dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit megkérdezi, mi van akkor, ha mindkét pályázat nyer ?  

Ahol először nyerünk, az marad, a másikat vissza kell léptetni.  

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület 

elfogadta a pályázat koncepciómódosításról szóló határozatot. 

 

32/2013. (IV.25.) Kt. Határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete módosítja –a melléklet 

szerinti tartalommal- a 74/2009.(IV.21.) számú képviselő-testületi határozattal már 

elfogadott Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Sportfejlesztési koncepció koncepciót.   

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a koncepció aláírására  

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület 

elfogadta a pályázat költségvetéséről szóló határozatot. 

 

33/2013. (IV.25.) Kt. Határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a 2013.évi költségvetésében 

8.907 e Ft összeget biztosít a sportlétesítmény fenntartására, működtetésére.  

Az önkormányzat bevételként 2.200 e Ft összeget tervez éves szinten, mely a 

sportlétesítmény bérleti díjából tevődik össze.  
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Az Önkormányzat a 2013.évben 1.200 e Ft összeggel támogatja a Nagycenki 

Sportegyesületet. 

 

Az önkormányzat évi 1500 óra ingyenes, illetve kedvezményes teremhasználatot biztosít a 

települési óvoda, iskola, a sportegyesület sportolói, valamint a tömegsport számára   

( költség 4400 Ft/óra X 1500= 6.600 e Ft ) . 

 

A képviselő-testület a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat, kötelezettségeket az 

alábbiakban hagyja jóvá:  

A sporttal kapcsolatos önkormányzati kiadások: 

 a diáksport szervezeti és versenyrendszerének kiadásai, melybe beletartozik az  

       utánpótlás- nevelés is 

 

az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmény fejlesztési, fenntartási, 

üzemeltetési kiadásai 

 

a támogatott szakosztályok, illetve rendezvények kiadásainak fedezete a  

költségvetés részeként, annak tervezési rendjében legyenek előirányozva 

 

A község sportlétesítményének szabad kapacitásának felmérése-összevetése, a 

potenciális használók igényeivel, majd ezek biztosítása szabadidős- és versenysport 

célokra. 

Folyamatossá kell tenni a fedett és szabadtéri sportlétesítmények tervszerű és fontossági 

sorrendet követő felújítását, és meg kell vizsgálni a közvetlen lakókörzet igényeinek 

megfelelő üzemeltetési lehetőségét, elsősorban a hétvégi, továbbá esetleg a tanítási 

szünetek idejére vonatkozóan. 

 

A tömegsport szakmai felelősének a Széchenyi István Általános Iskola mindenkori 

igazgatóját (vezetőjét) –az intézményfenntartó központ előzetes jóváhagyásával- és a 

sportegyesület mindenkori elnökét bízza meg, akik egy évre szóló tömegsport 

rendezvénytervet nyújtanak be a Képviselő-testület elé. 

 

Fejlesztési irányelvek kidolgozása az Önkormányzat feladat meghatározásai között a 

sportlétesítmények infrastrukturális hiányosságainak megszüntetése érdekében. 

 

A községben, illetve környékén élők számára hozzáférhetővé kívánjuk tenni a sportolási 

és rekreációs tevékenységeket,  

 

A sportlétesítmények eredeti funkciójának megtartása, a más célra történő elidegenítés 

megakadályozása. 

 

Fontos feladat, hogy segítse szakmailag, erkölcsileg és nem utolsó sorban anyagilag a 

nevelési-oktatási intézmények, a sportegyesületek és szakosztályaik valamint az 

egészségkárosultak és hátrányos helyzetűek sportszakmai célkitűzéseit, terveit. 

 

A helyben működő különböző szakosztályok működésének biztosítása ingyenes 

teremigény, illetve kedvezményes igénybevételi lehetőséggel  
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Készült: 2013. április 25.-i rendes Képviselő-testületi ülésen 

 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület 

elfogadta a pályázat benyújtásáról, az önerő biztosításáról szóló határozatot. 

 

 

 

 

34/2013. (IV.25.) Kt. Határozat 

 

1. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól 

szóló  8/2013.(III.29.) BM rendelet 5.§-a, valamint a Ktv. 3. melléklet 10.pont ab) pontja 

szerinti pályázat benyújtását határozza el az Önkormányzat tulajdonában álló a 

nagycenki  530 hrsz-on megvalósuló Sportlétesítmény fejlesztésére.  

2. A projekt teljes költségvetése maximum 15.500.000 Ft, azaz Tizenötmillió-ötszázezer  

forint, melyből támogatást az önkormányzat az alábbi módon igényel: 

   

 
Pályázati költségvetésben  

szereplő költségek 

Támogatás: 12.400.000 

Önerő: 3.100.000 

ÖSSZESEN: 15.500.000 

 

3. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önrészt a 2013. évi 

költségvetésében biztosítja, az a pályázat elnyerése esetén rendelkezésre fog állni. 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a 

szükséges intézkedéseket tegye meg, egyben felhatalmazza, hogy a pályázat 

benyújtásához, illetve nyertesség esetén a pályázati cél megvalósításához szükséges 

kiegészítő szerződéseket megkösse. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  pályázat benyújtására: 2013. május 2. 

  további intézkedésekre: támogatói megállapodás szerint  

 

 

10. Brummer Gáborné telekvásárlás ügye 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Csorba János kérdezi, van-e hozzászólás?  

 

Horváth János és Horváth Rezső képviselők javasolják értékesítésre a nevezett területeket. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület 

elfogadta Brummer Gáborné részére való értékesítését a nevezett területnek. 

 

35/2013. (IV.25.) Kt. Határozat 



10 

 

 

Készült: 2013. április 25.-i rendes Képviselő-testületi ülésen 

 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elidegeníti Brummer 

Gáborné 9485 Nagycenk, Gyár u. 50. sz. alatti lakos részére a nagycenki  0241/7 , a 823/1 

és a 824/1 hrsz-ú ingatlanok ½ tulajdoni hányadát.  

 

A vételár 100 Ft/m2 összegben kerül megállapításra.  

Az adásvétellel járó ügyvédi és egyéb eljárási költségeket a vevő viseli. A vevő köteles 

teljesíteni a külterületi termőföldekre, zártkertekre vonatkozó egyéb hirdetményi 

kötelezettségeket is.   

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2013.május 15.  
 

11. Napnyugat Turisztikai Egyesület Leader pályázata 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Bugledich Attila alpolgármester elmondja, hogy a 84.sz. főút melletti területek kitáblázása, 

népszerűsítése a célja ennek a pályázatnak. Ez egy utófinanszírozott, megnyert Leader 

pályázat és az egyesület 250e Ft megelőlegezését kéri a tagoktól. A pályázat 

megvalósításához szükséges, de ezt az összeget természetesen visszakapjuk. Ennek a 

térségnek a reklámozása a cél, természetesen minket is érint, kapunk is egy táblát, amit a 84-

es mellett kell elhelyezni. Adatgyűjtés folyik a településekről, pontos információkat kérnek a 

vállalkozókról, üzletekről, szolgáltatókról és ezek rendszerezve bekerülnek minden általuk 

készített kiadványba. 

A 250e Ft megelőlegezéséről szól a határozat. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület 

elfogadta a Napnyugat Turisztikai Egyesület  felé 250e Ft előfinanszírozását. 

 

36/2013. (IV.25.) Kt. Határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 250.000 Ft összeget megelőlegez a 

Napnyugat Turisztikai Egyesület Leader pályázatához szükséges projekt finanszírozására. 

 

A képviselő-testület kötelezi az egyesületet, hogy a pályázat elszámolását követően, a 

támogatási  összeget haladéktalanul utalja vissza az önkormányzat számlájára. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt az előfinanszírozási 

megállapodás szabályainak megállapítására és a megállapodás aláírására. 

Felelős: Csorba János polgármester, Percze Szilvia jegyző 

Határidő: 2013. május 15. 

 

12. Egyebek 
-Dózsa krt. két eladott telek - házszámozás kérdése 

-döntés született a Birtokpolitikai Tanács részéről:1 millió 883e Ft a horgásztó területe,   

 visszajeleztük vásárlási szándékunkat 

-kiválasztásra került az új munkatárs a pénzügyi területre 

-a községháza energetikai pályázata elutasításra került, sajnos nem nyert 

-Egyházközségi hirdetőtábla elhelyezésének lehetőségei 
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kmf 

 

 

………………………………                                                  ………………………………… 

Csorba János polgármester                                                               Percze Szilvia jegyző  

                                                                                      


