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Lukácsné Kolonits Zsuzsanna jkv.vezető

Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. július 30.-án
tartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Nagycenk Községháza Tanácsterem
Csorba János polgármester megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
határozatképes, minden képviselő jelen van és a Költségvetési és Gazdasági Bizottság egy
tagja is. Ismerteti az ülés napirendjét és megkérdezi van-e valakinek kérdése illetve javaslata a
napirendi pontokhoz. Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a napirendek elfogadását.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület
elfogadta a napirendi pontokat.
67 /2014.(VII.30.) önkormányzati határozat
Az ülés napirendje:
1. A Nagycenki Aranypatak Óvoda óvodavezetői kinevezése
Előterjesztő: Csorba János polgármester
2. „Nagycenkért Díj”-ra érkező javaslatokat véleményező eseti bizottság létrehozása
Előterjesztő: Csorba János polgármester
3. A Nagycenk, Kiscenki u.20.sz. alatti Alkotóház kerítés építése
Előterjesztő: Csorba János polgármester
4. Helyi Választási Bizottsági tagok, póttagok választása
Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: azonnal
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1. A Nagycenki Aranypatak Óvoda óvodavezetői kinevezése
Csorba János polgármester tisztelettel köszönti az Óvodavezető asszonyt. Elmondja, hogy a
képviselők ismerik a pályázatot, egyetlen jelentkező Nemes Viktória volt. Megkérdezi, hogy
van-e hozzászólás,
dr. Hudomelné dr.Dózsa Margit képviselő asszony javasol elmozdulást a sport vagy a
német tagozatos óvoda felé való elmozdulásra, mert ezek nagy vonzerők a szomszédos
települések lakóinak is.
Nemes Viktória elmondja, mindez pénz kérdése. Jelenleg jó a létszám, szép az óvoda, de
tény, hogy lenne igény főként a nyelvtanulásra. A törvény nem ad lehetőséget erre, csak úgy,
ha a programba bekerül, és az Önkormányzat finanszírozza. Arra, hogy a szülők fizessék már
nincs lehetőség plussz foglalkozások keretein belül.
Természetesen nagyon örülnének ilyen lehetőségnek, de tudják, hogy nagyon sok más helye
is van a pénznek.
Csorba János polgármester érdeklődik, hogy mit takar Benedek Elek bázisóvoda
megkeresése pályázat?
Nemes Viktória elmondja, hogy jelenleg is van kihelyezett gyakornok óvónők
foglalkoztatása. Az Óvónőképző által elvárt programban a gyermekek is állandóan ki vannak
téve bemutatóknak, beskatulyázódnak a módszerek, nem szeretne így elköteleződni,
kísérletezni.
Csorba János javasolja, hogy tartsák tiszteletben az óvodavezető asszony véleményét.
Horváth János képviselő szerint egy nagyon jó pályázatot nyújtott be. Kéri, hogy a községi
ünnepségeken képviseltesse magát jobban az Óvoda, mert nem látni az óvónőket a
megmozdulásokon.
Barasits László képviselő is teljes elismerésnek adott hangot az óvodavezető asszony
szakmai teljesítménye vonatkozásában.
Csorba János szavazásra teszi fel a napirendi pontot.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület
elfogadta a pályázatot.
68/2014.(VII.30.) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Nemes Viktória
Nagycenk, Rákóczi u.36.sz. alatti lakost a Nagycenki Aranypatak Óvoda óvodavezetői
feladatainak ellátásával.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2014.augusztus 16-tól, 2019.augusztus 15-éig, 5
év időtartam.
A közalkalmazott illetményét a vonatkozó jogszabályok szerint kell megállapítani azzal,
hogy a vezetői pótlék mértéke a köznevelési intézményekben alkalmazott illetményalap 80
%-a.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: 2014.augusztus 15.
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2. „Nagycenkért Díj”-ra érkező javaslatokat véleményező eseti bizottság
létrehozása
Csorba János elmondja, hogy ismét eltelt 3 év és aktuális a „Nagycenkért Díj” átadása.
Ismét létre kell hozni az eseti bizottságot, aki javaslatot tesz a képviselő-testület felé a
személyre vagy személyekre. A jelöltek megvannak, vállalják, ehhez kell a testület döntése.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület
elfogadta a javasolt bizottságot.
69 /2014.(VII.30.) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nagycenkért Díj”-ra
érkezett javaslatok elbírálására 2014.július 31-ei hatállyal ideiglenes bizottságot hoz létre a
következő összetétellel.
A bizottság tagjai:
Matiasec János elnök
Horváth János képviselő tag
dr.Hudomelné dr.Dózsa Margit képviselő tag
Kolonits Béláné külsős tag
Gráf Gyula külsős tag
A bizottság feladatát a kitüntető díj alapításáról és adományozásáról szóló 3/1993.(III.31.)
önkormányzati rendelet határozza meg. A bizottság a lakosok felé a hirdetményt 30 napra
teszi közzé, míg a véleményét az idei év szeptember első hetében teszi meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Csorba János polgármester, Matiasec János bizottsági elnök

3. A Nagycenk, Kiscenki u.20.sz. alatti Alkotóház kerítés építése
Csorba János elmondja, hogy mindenképpen kezdeni kellett valamit az Alkotóház
kerítésével, mert már veszélyessé vált, és esztétikailag is nagyon csúnya volt. Elbontásra
került.
Miután terveztetni kell és a Világörökség része, így akármilyen nem lehet. Ahhoz kérem
felhatalmazásotokat, hogy megbízhassunk egy tervezőt, és utána folytathassuk a munkát.
Természetesen az anyagi lehetőségek függvényében.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület
elfogadta a javaslatot.
70 /2014.(VII.30.) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a Nagycenk,
Kiscenki u.20. sz. alatti Alkotóház utcafronti kerítésének megépítését.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az építési terv elkészítéséhez szükséges
tervezési megbízás aláírására.
A tervező kiválasztására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert azzal, hogy a
terv elkészülte után, a tervezői költségvetést a képviselő-testület soron következő ülésén
ismertesse.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: azonnal

4. Helyi Választási Bizottsági tagok, póttagok választása
Csorba János átadja a szót Percze Szilvia jegyző asszonynak, aki elmondja, hogy az
önkormányzati választások időpontja 2014. október 12.
A Választási Bizottság tagjait 2014. augusztus 31-éig meg kell választani. A jelöltek
vállalják a megbízást, kéri, hogy a Képviselő-testület szavazza meg őket.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület
elfogadta a javasolt bizottságot.
71 /2014.(VII.30.) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megválasztja a Helyi
Választási bizottsági tagokat az alábbiak szerint:
Tagok: Zsugonits Imréné
dr.Szemerédiné Farkas Katalin
Fekete Szabolcs

Nagycenk, Dózsa krt.18.
Nagycenk, Iskola u.1.
Nagycenk, Gyár u. 75.

Póttag: Radicsné Jánka Lívia
Nagy Györgyné

Nagycenk, Kossuth L. u. 17.
Nagycenk, Soproni u.108.

Felelős: Percze Szilvia jegyző
Határidő: 2014.augusztus 31.
Csorba János polgármester az ülést bezárta.
kmf

………………………………
Csorba János polgármester

…………………………………
Percze Szilvia jegyző
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