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

 

JEGYZŐKÖNYV 

  
Jelen vannak:           Csorba János polgármester 

                                   Bugledich Attila alpolgármester 

                                   Barasits László 

               Dr.Hudomelné dr.Dózsa Margit  

                                   Horváth János   

                                   Horváth Rezső  

              Matiasecné dr.Tóth Melinda  

  

            Lex Ernő külsős bizottsági tag 

            Takács Miklós külsős bizottsági tag 

           

           

            Percze Szilvia jegyző 

            Lukácsné Kolonits Zsuzsanna jkv.vezető 

                                  

Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 06.-

án megtartott rendes ülésén. 

 

Az ülés helye: Nagycenk Községháza Tanácsterem 

 

Csorba János polgármester köszönti a Képviselő testület megjelent tagjait. Megállapítja, 

hogy az ülés határozatképes. Elmondja, hogy Matiasecné dr. Tóth Melinda képviselő asszony 

jelezte, hogy lehet, hogy kicsit később érkezik. 

 

Szomorú kötelességének tesz eleget, mikor dr. Horváth András volt alpolgármesterre 

emlékezik, aki a közelmúltban hunyt el. 20 évig volt Nagycenken képviselő, ebből 12 évi 

alpolgármester.  

 

† Felkéri a jelenlévőket, hogy 1 perces néma felállással tisztelegjenek az október 28.-án 

elhunyt dr. Horváth András volt alpolgármester emlékének. † 

   

Csorba János polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták az előterjesztések 

anyagait írásban, valamint a lejárt határidejű határozatokat, valamint az elmúlt időszak 

polgármesteri beszámolóját. Megkérdezi, hogy a napirendekkel kapcsolatosan van-e 

valakinek észrevétele, javaslata? 

Amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják el a napirendi pontokat. 

 

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

napirendeket az alábbiak szerint:  

 
95/2014 (XI.06.) önkormányzati határozat 

 

1. Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása  

(zárt ülés lehetséges!) 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 
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2.Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Kezelő Bizottság elnökének és 

tagjainak megválasztása (zárt ülés lehetséges!) 
 Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

3. A díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendje lapján Előkészítő 

Bizottság létrehozása 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

4. Nagycenk, Gyár utcában közvilágítási hálózat tervezése  
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

5. A Nagycenk, Kiscenki u. 20. sz. alatti Alkotóház kerítés építése 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

6. Játszótéri átemelő átépítésének tervezése, lakossági beadvány elbírálása 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

7. Idősek Napja megrendezése 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

8. Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 9/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete felülvizsgálta 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

9. Egyebek 
 

 

Matiasecné dr.Tóth Melinda képviselő asszony megérkezett. 

 

1. Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnökének  és tagjainak 

megválasztása 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

A jelöltek nyilatkoztak arról, hogy hozzájárulnak a nyílt ülés megtartásához. 

 

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

hogy nem zárja ki a jelölteket a szavazásból. 

 

96/2014 (XI.06.) önkormányzati határozat 

 

A képviselő-testület nem zárja ki a szavazásból Barasits László, Horváth János és Horváth 

Rezső képviselőket.  

 

 

Az előterjesztésben polgármester úr elnöknek Barasits Lászlót, tagjává Horváth Jánost, 

Horváth Rezsőt, külső tagjává Lex Ernőt és Takács Miklóst javasolja. Kéri javaslata 

elfogadását. Szavazásra teszi fel a napirendi pontot.   

 

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

Költségvetési és Gazdasági Bizottság javasolt összetételét. 
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97/2014 (XI.06.) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Költségvetési és Gazdasági 

Bizottság elnökévé Barasits Lászlót, képviselő tagjává Horváth Rezsőt és Horváth Jánost,   

külsős tagjává Lex Ernőt és Takács Miklóst  választja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csorba János polgármester 

 
 

Polgármester úr gratulál a megválasztott tagoknak. 

 
 

2 .Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Kezelő Bizottság 

elnökének és tagjainak megválasztása  
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

A jelöltek nyilatkoztak arról, hogy hozzájárulnak a nyílt ülés megtartásához. 

 

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

hogy nem zárja ki a jelölteket a szavazásból. 
 

98/2014 (XI.06.) önkormányzati határozat 

 

A képviselő-testület nem zárja ki a szavazásból dr. Hudomelné Dózsa Margit , Horváth János 

és Horváth Rezső képviselőket.  
 

Az előterjesztésben polgármester úr elnöknek Horváth Jánost, tagjává dr.Hudomelné 

Dózsa Margitot és Horváth Rezsőt javasolja. Szavazásra teszi fel a napirendi pontot.   

 

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

Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Kezelő Bizottság összetételét. 

 

99/2014 (XI.06.) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Összeférhetetlenségi és 

Vagyonnyilatkozatokat Kezelő Bizottság  elnökévé Horváth Jánost , képviselő tagjává dr. 

Hudomelné Dózsa Margit  és  Horváth Rezső képviselőket  választja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

Polgármester úr gratulál a megválasztott tagoknak és a külsős tagokat felkéri az eskütételre. 

 

ESKÜTÉTEL 
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 3. A díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendje alapján 

Előkészítő Bizottság létrehozása 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Az előterjesztésben ismertetettek szerint az előkészítő bizottságot felkérik javaslattételre, 

határidőként a november 27.-i ülést határozzák meg. 

 

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

Előkészítő Bizottság összetételét, a fenti határidővel. 

 

100/2014 (XI.06.) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a díszpolgári cím odaítélésének 

előkészítésére megalakított bizottság tagjának  felkéri Erdősi Ferencné  nagycenki lakost a 

Friends of Europe Nagycenk Egyesület részéről.  

 

A képviselő-testület felkéri a bizottságot, hogy tegye meg támogató, vagy elutasító javaslatát a 

javasolt személyre vonatkozóan.  

 

Felelős: Bizottság tagjai 

 

Határidő: 2014. november 27.  

 

 

4. Nagycenk, Gyár utcában közvilágítási hálózat tervezése  
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Csorba János polgármester elmondja, hogy itt is egy nagyon régi hiányosság kerül pótlásra. 

A Gyár utca „Békavár”-i szakasza már időtlen idők óta világítás nélkül van. Ott is 

nagycenkiek laknak, tehát meg kell oldani. Ezt terveztetni kell, az ésszerűség azt diktálja, 

hogy kerüljön az új lakóparkkal, így a Gyár utca a Dózsa körúttal összeköttetésre. Ezt 

szeretné megterveztetni.  

Horváth Rezső képviselő az Akácosút világítása felől érdeklődik, de az már tervezve van. 

 

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

közvilágítási hálózatról szóló tervezést. 

 

101/2014 (XI.06.) önkormányzati határozat 

 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a GT- VILL Kft-t   ( 

képviseli : Galazka Tibor , 9241 Jánossomorja, dr. Dicsőfi E. u. 22/B fsz. 3.  ) a nagycenki 

Gyár u. kb. 260 m szakaszán közvilágítási hálózat tervének elkészítésével. 

 

A tervezési munka műszaki tartalmát az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: azonnal  
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5. A Nagycenk, Kiscenki u. 20. sz. alatti Alkotóház kerítés építése 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Csorba János polgármester elmondja, hogy az Alkotóház kerítésének megépítése 

szükségszerű volt, az időjárás és az átadás sürgette a munkálatokat. Az építéshez a képviselő-

testület hozzájárult, most ennek a jóváhagyása szükséges illetve még szükséges a kapu illetve 

a tereprendezés befejezése.  

Kéri az előterjesztés elfogadását. 

 

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

Alkotóház külső-belső kerítésének költségvetését. 

 

102/2014 (XI.06.) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja, és 2014.évi 

költségvetésében szerepelteti, a Nagycenk, Kiscenki u. 20. sz. alatti ingatlan külső-belső 

kerítés építésének költségeit,  bruttó 4.639.023 Ft összegben. 

 

 Az  összeg nem tartalmazza a tereprendezéshez, szintkülönbség kiegyenlítéséhez, valamint a 

kapu készítéséhez szükséges költségeket.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014.évi költségvetési 

többletbevétele terhére a  már teljesített kiadás összegét biztosítsa, valamint a tereprendezés 

és a kapukészítés költségeinek kiegyenlítéséről, a teljesítés igazolását követően,  

gondoskodjon.  

 

 Határidő: azonnal 

Felelős: Csorba János polgármester 

 
 

6. Játszótéri átemelő átépítésének tervezése, lakossági beadvány elbírálása 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

 

Polgármester úr elmondja, hogy több felvonásban volt már szó a Játszótéri 

szennyvízátemelő megvalósításáról. Célszerű a gravitációs megoldás választása, ami előzetes 

becslések szerint 17 millió Ft-ba kerül, melyből 5 millió Ft-ot Soproni Vízmű Zrt. biztosít.  

Kéri a képviselő Testületet, hogy a tervezési szerződés aláírására megbízza. 

 

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

polgármester a tervezési szerzősé megkötésére.  

 

103/2014 (XI.06.) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a Játszótéri 

szennyvízátemelő kiváltását  gravitációsra,  melynek tervezési költsége : 800.000 FT + Áfa  . 

Ezzel a megoldással  a szennyvíz folyási iránya megfordulna, és az Új utcán levezetve kerülne 

a Soproni u. 106. szám előtti tisztítóaknához,  összesen kb. 337 fm  hosszban . 
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Előzetes becslés szerint kivitelezési költség kb. 17  millió Ft, melyből 5 millió Ft-ot a Soproni 

Vízmű Zrt  biztosít . 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezési szerződést a Blue & 

Green Kft-vel (Sopron 9400, Sopron, Verő J. u 1. képviseli: Petri Béla ügyvezető igazgató ) 

megkösse.  

 

  

Felelős: Csorba János polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

 

7. Idősek Napja megrendezése 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

A hagyományoknak megfelelően 2014.november21.-én kerül megrendezésre az Idősek Napja 

rendezvény. Ez évben műsoros vacsorával, tombolával kerülnek megvendégelésre a 65 év 

feletti lakosok. A megvendégeltekkel azonos szinten szeretné az otthonmaradó időseket is 

köszönteni az Önkormányzat, ezért az idén nagyobb összeget szánnak a kiküldendő 

ajándékcsomagokra. 

Horváth Rezső bruttó 1600,-Ft-ot javasol. 

Bugledich Attila szerint az a cél, hogy minél többen vegyenek részt a rendezvényen! 

Kéri a Testületet, hogy szavazza meg az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal,  2 tartózkodással és ellenszavazat  nélkül a testület 

elfogadta az Idősek Napjára tervezetteket 

 

104/2014 (XI.06.) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a Nagycenken élő 65 év 

feletti lakosok Idősek napján való köszöntését az alábbiak szerint:  

 

Az ünnepségen részt vevők műsort, meleg ételt, italt, tombolát kapnak, míg az ünnepségtől 

távol maradó idősek 1600 Ft összegű ajándékban részesülnek.  

 

A képviselő-testület a 2014.évi költségvetésben biztosítja az ajándék és a műsor 

szerevezésének költségeit. 

 

  

Felelős: Csorba János polgármester 

 

Határidő: 2014. november 21. 
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8. Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete 

felülvizsgálata 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy egy komplett tervezetet készítettek, mert több 

jogszabály is megszűnt, melyekre a korábbi rendelet utalt. Több változtatást is eszközöltek, 

pl. a testületi ülés időpontjának változtatása, a civilszervezetek meghívása, a feltehető 

kérdésekre és azok megválaszolására vonatkozóan. Kötelező a törvény szerint az 

alpolgármester választás. Megszűnt az Egészségügyi és Szociális Bizottság. A köztisztviselők 

vagyonnyilatkozat tételére valamint a képviselők méltatlanságára vonatkozóan is vannak új 

szabályozások. 

A képviselőknek a köztartozásmentes adatbázisra kell a NAV-nál, mint magánszemélynek 

ügyfélkapunk keresztül feljelentkezni (KOMA nyomtatvány). Minden hó elsején a NAV ezt 

hatályosítja. Természetesen vonatkozik ez a külsős képviselő testületi tagokra is. 

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

SZMSZ-ről szóló rendeletet 

 
NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2014.(XI.17.) 

 Ö N K O R M Á N Y Z A T I   R E N D E L E T E 

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 

( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )  

 

 

9. Egyebek 

 
- Iskola utcai gyalogátkelőhely kérdése 

- Széchenyi tér 5. (volt jegyzőlakás és PR-Telekom által bérelt ügyfélszolgálati iroda) 

értékesítése 

- Kulturális Fórum létrehozása 

- Adventi programok (Játszóház, Mikulás, Templomi-koncert, Karácsonyi-vásár, 

Falukarácsony stb.) 

 

 

 

 

 

Egyéb kérdés hozzászólás nem volt a polgármester az ülést bezárta 

 

 

 

kmf 

 

 

 

 

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

Csorba János polgármester                                                               Percze Szilvia jegyző  
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