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Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 19.-

én tartott rendes ülésén. 

Az ülés helye: Nagycenk Községháza Tanácsterem 

Csorba János polgármester megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az 

anyagokat a képviselők megkapták. Ismerteti a napirendi pontokat. 

Kéri, hogy akinek kérése vagy kérdése van a napirenddel kapcsolatban az jelezze. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület elfogadta a 

tervezett napirendet. 

 

100/2013. (XII.19.) önkormányzati határozat  

 

NAPIRENDEK: 
1. Az önkormányzat és szervei 2014.évi stratégiai ellenőrzési terve és éves ellenőrzési terve 

 Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

2. A Képviselő-testület 2014.évi munkaterve 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

3. Hulladékgazdálkodással és szennyvízkezeléssel összefüggő önkormányzati rendeletek 

   felülvizsgálata 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

4. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

5. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál könyvtári-közművelődési közalkalmazotti státusz 

   létrehozása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

6. Nagycenk önkormányzati (Dózsa krt.-i) lakótelkek közművesítése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
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7. Közvilágítási szolgáltatási ajánlatok 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

8. Egyebek 

 
Felelős: Percze Szilvia jegyző 

Határidő: előírás szerint 

 

1. Az önkormányzat és szervei 2014. évi stratégiai ellenőrzési terve és éves el-

lenőrzési terve 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

Csorba János polgármester átadja a szót Percze Szilvia jegyzőasszonynak, aki elmondja, 

hogy a belső ellenőrzés kötelező elem, mint ahogy korábban ezt már elfogadta a testület, a 

Kistérségi Társulás végzi, és lakosság arányosan megállapított díja van. Kéri, hogy fogadja el 

a testület a belső ellenőrzési tervet. 

 

Döntéshozatal:   7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

101/2013. (XII.19.) önkormányzati határozat 

 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. sz. mellékletét 
képező „Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Stratégiai Ellenőrzési Terv-„-ét és 2 . 
sz. mellékletét képező „Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 2014. évi Belső Ellen-
őrzési Terv”-ét elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a tervek elfogadásáról szóló határozati kivonatot a belső 
ellenőrzési vezetőnek küldje meg. 
 
Felelős:  Csorba János polgármester 
Határidő:  2013. december 31. 

 

2. A Képviselő-testület 2014.évi munkaterve 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Csorba János polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek javaslata, kiegészítése a ter-

vezett munkatervhez, illetve annak ütemezéséhez, természetesen az mindig kiegészül az aktu-

ális témákkal, feladatokkal. 

 

Barasits László képviselő javasolja egy beszámolóval összekötött közmeghallgatás megtar-

tását még a választások előtt. 

 

Döntéshozatal:   7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

102/2013. (XII.19.) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.évi munkatervét a mel-

léklet szerint fogadja el.  

Felkéri a polgármestert, hogy a munkatervet az előterjesztőknek küldje meg.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 
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Határidő: 2014. január 15.  
 

3. Hulladékgazdálkodással és szennyvízkezeléssel összefüggő önkormányzati 

rendeletet  felülvizsgálata 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy a nevezett két rendeletet mindenképpen felül 

kell vizsgálni és a törvényi változásoknak megfelelően aktualizálni. Remélhetőleg az STKH 

részéről is születik döntés a kukák méreteire, a hulladékszigetekre, a cséri projektre vonatko-

zóan már konkrétan. Mindenképpen a januári ülésen e két rendelet felülvizsgálatra kerül. 

2014.június 30.-ra elkészül a hulladékudvar és oda lehet minden hulladékot szállítani 

 

Döntéshozatal:   7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

103/2013. (XII.19.) önkormányzati határozat 

 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
hulladékgazdálkodási törvény szerinti önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát vé-
gezze el, és a következő ülésre a rendelet-tervezeteket terjessze elő.  
 
Felelős:  Percze Szilvia jegyző 
Határidő:  2014. január 31.  

 

4. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások és gyermekvédelmi 

támogatások 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
A szociális bizottság tárgyalta ezt a témát polgármester úr felkéri Horváth Jánost a szociá-

lis bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet. Horváth János elmondja, hogy a jelen-

legi törvényi rendelkezéseknek megfelelően, az eddigi újszülött segély, temetési segély és 

átmeneti segély most összevont név alatt, önkormányzati segélyként szerepel és 8 illetve 15 

napon belüli elbírálást ír elő a törvény. 

A polgármester hatáskörébe adható a döntés, és ezt javasolja a bizottság és jegyző asszony is. 

A határidőkön belüli elbírálásnak való megfelelés így gördülékenyebb lesz. Ebben az esetben 

a polgármester 3 havonta beszámol a Képviselő-testület felé (ez a rendeletbe és az SZMSZ-be 

beépítésre kerül). 

 

Csorba János polgármester elmondja, hogy továbbra is a bizottsággal együttműködve fog-

nak ezek a kérdések eldőlni, tehát nem az ő hatáskörük csorbul, a javaslatukat és a segítségü-

ket fogja a továbbiakban is kérni. 

Szavazásra teszi fel a napirendi pontot. 

 

Döntéshozatal:   7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
 

NAGYCENK NAGYKÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

10/2013. (XII.30.) 

önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott  szociális ellátásokról 

és gyermekvédelmi támogatásokról 
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5. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál könyvtári-közművelődési közal-

kalmazotti státusz létrehozása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Csorba János polgármester köszönti Benke Éva könyvtáros- közművelődési munkatársat és 

megkérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Benke Éva jelzi, hogy csak akkor, ha 

van kérdés.  

 

A Gazdasági Bizottság is tárgyalta a témát. Barasits Lászó a bizottság elnöke ezzel kapcso-

latban elmondja, hogy nagyon tartalmas a beszámoló és az elmúlt időszak magáért beszélt. 

Csak meg kell nézni a rendezvénynaptárt, és abból is látszik, hogy mi minden történt, mennyi 

rendezvény volt, mennyiféle program és lehetőség lett a község lakóinak felkínálva. 

Dícséretes. 

 

Kecskés Zoltán úgy látja, hogy egy bizonyítási vágy is vezérelte a kolléganőt, hisz ő, mint az 

alpolgármester felesége még inkább kell, hogy bizonyítson, hisz az emberek (sajnos) hajlamo-

sak így bírálni… Javasolja a programok szélesebb körű és korábbi időben való megjelenteté-

sét, publikálását. 

 

Benke Éva elmondja, hogy ezt a munkát szeretettel és lelkesedéssel végzi, kényszerűség nél-

kül, és ugyanígy tenne, ha bárki más felesége lenne. 

 

Horváth László alpolgármester is dicséretesnek nevezi az elmúlt év történéseit, változásait 

úgy a könyvtár, mint a rendezvények szempontjából. Természetesen idő kell, mert most ka-

pott a község egy csokor ízelítőt és majd letisztul, hogy mire van valóban, ténylegesen igény. 

Természetesen lehet és kell még ezt bővíteni akár tudományos, akár művészeti témákban, de 

csak gratulálni tud és további jó munkát kíván. 

 

Matiasec János képviselő korábbi és jelenlegi támogatásáról biztosítja Benke Évát. Kifogása 

az előterjesztés formájával van. Helyesebbnek találta volna két részletben tárgyalni a témát. 

Eldönteni a státusz létrehozását, illetve annak szükségességét, majd azt követően értékelni a 

tevékenységet és dönteni a személyről. 

Kellően indokolni a státuszt - melyre tényleg szükség van! - a falu kulturális hagyományaira 

építve. Az pedig tény, hogy a megnyert pályázatokat tartalommal megtölteni  kötelesség. Nem 

azért kell a státusz, mert valaki végzi, hanem mert arra ténylegesen szükség van.  

Mindettől függetlenül Benke Évát találja a legalkalmasabbnak erre a feladatra és további jó 

munkát kíván neki. 

 

Csorba János polgármester hozzáfűzi, hogy Nagycenken mindenképpen szükség van a ha-

gyományok őrzésére, Széchenyi szellemének ápolására és nagy öröm, hogy ennyi aktív civil-

szervezet működik a faluban. 

 

Bugledich Attila alpolgármester elmondja, hogy egyelőre ezt a szintet nem tudjuk megha-

ladni a rendezvényeinknél (több mint 50 rendezvény volt ebben az évben!) de nyilván az 

anyagiak keményen meghatározzák a lehetőségeket.  

Elhatározás kérdése, hogy mennyi pénzt szánunk a költségvetésből kultúrára. 

 

Barasits László elmondja, hogy mindig támogatólag állt a Képviselő-testület a rendezvények 

megszervezésének finanszírozásához. 
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Horváth László alpolgármester szerint nagyon jó úton indultunk el, együtt kell haladni, de 

természetesen a gazdasági, bevételi oldalra is szükség van a kultúránál, a súlypontokat kell 

megtalálni. 

 

dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit képviselő asszony szerint érdemes mindig újra leülni, 

átbeszélni, átgondolni és tradíciót kell teremteni. Olyasmit, mint a vágta, vagy majális, vagy 

egy bál, ami színvonalas (háttér szervezetek, mint a Lions, Rotary nagyon jó irány lehetne). 
 

Horváth Rezső képviselő szeretne tolmácsolni egy dolgot, miszerint mindenütt megjelenik írásos 

fórumokban, hogy „Benke Éva szervezésében” és ez sok, esetleg visszatetsző lehet… 

 

Benke Éva válasza, hogy amit ő szervez, ott köteles odaírni, sőt elérhetőséget is kell adni, mert bármi 

felmerülhet egy rendezvénnyel, szervezéssel kapcsolatosan, ott felelős személynek lennie kell. 

 

Csorba János polgármester összefoglalja: a Képviselő-testület elégedett a tevékenységgel és 

szükségesnek találja a státuszt. Benke Évának megköszöni eddigi munkáját. 

Csorba János szavazásra teszi fel a napirendi pontot. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással  

 

104/2013. (XII.19.) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időre  kine-

vezi Benke Éva Nagycenk , Iskola u. 2/A sz. alatti lakost  Nagycenk Nagyközség Önkor-

mányzat könyvtárosának és  művelődésszervezőjének 2014. január elsejétől , heti 20 

órában. Illetményét havi bruttó 90.000 Ft összegben állapítja meg.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a  kinevezéshez szüksége munkáltatói 

intézkedések megtételére.  

  

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő:2014.január 15.  

 
 

6. Nagycenk önkormányzati (Dózsa krt.-i) lakótelkek közművesítése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
A Gazdasági Bizottság tárgyalta a témát, Barasits László elnök szerint a peresztegi VIAT 

Kft ajánlatát javasolják elfogadni. Ismerik a vállalkozót és a referenciái is megfelelnek. 

 

Csorba János elmondja, hogy már az előterjesztés a honlapon volt, amikor beérkezett még 

egy ajánlat, tehát neki lehetősége volt megismerni az összegeket,(így a Czimet Kft. 200e Ft-

tal alacsonyabb ajánlatot adott) de a Vízműtől kapott információ szerint neki nincs jogosult-

sága közműépítésre a Vízműnél, és egy egyszemélyes vállalkozás, nekünk itt nagyobb kapaci-

tásra van szükségünk. 

Szavazásra teszi fel a napirendi pontot: 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
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105/2013. (XII.19.) önkormányzati határozat 

 
Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Viat Kft-t (9484 
Pereszteg, Temető u. 20.) a Nagycenk, Dózsa Gy. körúti lakótelkek közművesítésével  
(víz, szennyvíz, útalap építés). A kivitelezői ajánlat tartalmazza a vállalt munkák mű-
szaki paramétereit.  
 
A kivitelezés legkorábban a jogerős vízjogi engedély megérkezését követően kezdőd-
het meg. Kivitelezési összeg a közbeszerzési összeghatárt (építési beruházásnál) , 
nem érheti el. A képviselő-testület az árajánlat V. fizetési módjára hatalmazza fel a pol-
gármestert.   
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.  
 
Felelős: Csorba János polgármester 
Határidő: 2013. december 20. 
 

7. Közvilágítási szolgáltatási ajánlatok 

Előterjesztő: Csorba János polgármester    
 

Barasits László elmondja, hogy nagyon örül és ez is a bizottság létjogosultságát igazolja és 

büszke rá, és a bizottság és a hivatal közös munkájának érzi, hogy sikerült az E-ON-nal végül 

is megegyezni és lealkudni az összegeket. 

 

Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy több ajánlatot is kértek, de csak az E-ON-tól 

kaptak komplex ajánlatot közvilágítási energiára és karbantartásra. Sikerült nagyon jó kondí-

ciókat elérni. 

Egy számlában fog minden megjelenni és 2014 II. negyedévében teljes lámpatest csere lesz. 

 

Horváth Rezső képviselő felhívja a figyelmet, hogy érdeklődjük meg, hogyha valamikor egy 

korszerűbb lámpatestcserét szeretnénk (pl. LED-es) akkor ehhez hozzájárulnak-e illetve mi-

lyen módon. Javasolja, hogy kerüljön az önkormányzat tulajdonába a lámpatest. 

 

Döntéshozatal: 7  igen szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás nélkül  

 

106/2013. (XII.19.) önkormányzati határozat 

 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete komplex szerződést köt az 
E.On energiaszolgáltató Kft-vel  a közvilágítási energia és közvilágítás karbantartás 
szolgáltatás biztosítására. 
 
 AZ EOn által megküldött,  2013. december 7-én kelt szerződés tervezetet a képviselő-
testület megismerte, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  
 
A képviselő-testület kezdeményezi, hogy a lámpatestek cseréje után a azok  Önkor-
mányzati tulajdonba kerüljenek.  
 
 
Felelős: Csorba János polgármester 
Határidő: 2013. december 20. 
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8. Egyebek 
-Bogjos Antal féle lakás további bérbeadása 

-ifj. Brummer Gábor ügye lerendeződött 

 

 

Csorba János polgármester az ülést bezárta. 

 

 

 

kmf 

 

 

 

 

 

 

 

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

Csorba János polgármester                                                               Percze Szilvia jegyző  

                                                                                                   


