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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. november 25.
napján megtartott üléséről.
Jelen vannak:

Ivánkovics Ottó polgármester
Csorba János alpolgármester
Ben Sassi Lívia képviselő
Bíró Béláné képviselő
Dr. Hudomelné Dózsa Margit képviselő
Matiasec János képviselő
Nemes Viktória képviselő
Horváth László alpolgármester
Bucsák Katalin jegyző

Meghívottak:

Páliné Keller Csilla
Horváth Rezső kérelmező
Hüse Gabriella iskolaigazgató

Napirend:
1.,

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Széchenyi tér felújítására benyújtott pályázata,
majd a kiírt közbeszerzési eljárás eredménye, a további feltételrendszerének
meghatározása
Előterjesztő: Filátz Józsefné jegyző
Meghívott előadó: Páliné Keller Csilla LEADER Helyi Akciócsoport Vezetője

2.,

Pölcz Imréné kérelme
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester

3.,

Az önkormányzat és szervei 2010. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtása
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester

4.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester

5.

Helyi adó-rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: Kölly József

6.

Döntés az Iskolaigazgató-helyettesi státusz megszüntetéséről
Előterjesztő: Filátz Józsefné jegyző

7.

Kiegészítő jogszabályi hivatkozások a 2010. október 28. napi – Utak karbantartása –
előterjesztéshez (Horváth Rezső kérelme)
Előterjesztő: Filátz Józsefné jegyző
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8.,

Füzi Zoltán soproni lakos közterület-használati díjjal kapcsolatos kérelme
Előterjesztő: Filátz Józsefné jegyző

9.

2006 és 2010 évi ciklus során hozott határozatok áttekintése, a végre nem hajtott
határozatok tekintetében döntéshozatal
Előterjesztő: Filátz Józsefné jegyző (később kerül kiküldésre)

10.

2011. évi eseménynaptár tervezetének áttekintése
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester

11,

Nagycenki, Kiscenki u. 20. sz. állami tulajdonú ingatlan (volt Intézőház)
önkormányzati tulajdonba kérése
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester (később kerül kiküldésre)

12.,

Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt.-vel kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek és
határozatok áttekintése
Előterjesztő: Filátz Józsefné jegyző (később kerül kiküldésre)

13.,

Nagycenki Sportegyesület éves beszámolójának elfogadása (2008-2009-es évről)
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó (később kerül kiküldésre)

14.,

Belső ellenőrzési jelentés ismertetése
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester (Később kerül kiküldésre)

Egyebek:
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme
- Sportcsarnok gondnokainak munkaidő-beosztásáról tájékoztató

Ivánkovics Ottó: Köszöntöm a képviselőket meghívott és jelen lévő vendégeinket, a mai
rendes testületi ülésünket megnyitom. Megállapítom, hogy mind a hét képviselő-testületi tag
valamint Horváth László alpolgármester jelen van. az eredeti meghívóban 14 napirendi pont
van, ezekből javasolom áttenni a december 16-i testületi ülésre a 9., 10., 12,. 14. napirendi
pontokat, új napirendi pontként nyilvános ülés keretein belül javasolom felvenni a nagycenki
Hidegségi utcai járda építés tervezésére érkezett árajánlat megtárgyalását, illetve a Nagycenk
és Németkeresztúr közötti kerékpárút vasúti átjáró szakaszának a megerősítésére érkezett
árajánlat megvitatását, zárt ülés keretein belül pedig a Bursa Hungarica témakört szeretném
felvetetni napirendi pontra. Az egyebek között beszélnénk az Országos Mentőszolgálat
Alapítvány kérelméről, a Sportcsarnok gondnokainak munkaidő-beosztásáról, illetve a
Kastélyszálló kérelméről. Ezen kívül még egy témakör lenne, a Szigetvárban 2 db lámpatest
felszerelésére vonatkozó árajánlat. Van-e esetleg ezen kívül napirendi pont javaslat? Ha nincs,
szavazzunk, aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem jelezze.

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
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1. Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Széchenyi tér
felújítására benyújtott pályázata, majd a kiírt közbeszerzési
eljárás eredménye, a további feltételrendszerének
meghatározása
Ivánkovics Ottó: Páliné Keller Csilla a LEADER Egyesület helyi akciócsoport vezetőjét
kértem meg, hogy tájékoztasson bennünket a jövő évi pályázati lehetőségekről, illetve a
Széchenyi tér rekonstrukciójával kapcsolatban.
Páliné Keller Csilla: Köszönöm a felkérést, üdvözlöm a Képviselő-testületet! Nagycenknek
több sikeres pályázata volt már nálunk, többek között a Széchenyi tér is. Minden nyertes
pályázatnak a támogatói irat kézhezvételétől számított három év áll rendelkezésére, hogy
megvalósítsa beruházását. Példaértékű volt Nagycenk abban, hogy elősegítette az
egyesületeket, alapítványokat az előfinanszírozásban és lehetővé tette, hogy ezek a kiváló
projektek is megvalósulhassanak. A sikeres pályázatok miatt arra tudnám buzdítani a helyi
Sportegyesületet, kulturális egyesületeket, bármilyen egyesületet, hogy a 2011-es kiírásokra
újra pályázzanak. A III. tengelyes alapunkban, amelyben a Széchenyi tér is nyert, van 500
millió Ft rendelkezésre álló szabad forráskeretünk, sok a turisztikai és mikro vállalkozási
alapunk van, érdemes volna a helyi vállalkozók aktivizálása. A LEADER alapban 150 millió
Ft-unk maradt, decembertől márciusig minden ötletet várunk, ugyanis új pályázati kiírásokat
kell készítenünk. Az újabb ötletek és igények alapján szeretnénk a 2011 évi kiírásokat
elkészíteni. Szívesen válaszolok kérdéseikre akár a Széchenyi térrel kapcsolatban, akár a
2011, 2012, 2013-as évekre vonatkozóan.
Ivánkovics Ottó: A Széchenyi tér vonatkozásában a közbeszerzési törvény módosult,
Nagycenk esetében 28-30 milliós összegről beszélünk. Ez elméletileg nem közbeszerzés
köteles.
Páliné Keller Csilla: Meghívásos eljárás, egyszerűsített eljárás alá esik.
Ivánkovics Ottó: Megkeresett egy helyi lakos, hogy a helyi gazdák minél jobb helyzetbe
hozása érdekében érdemes lehet esetleg bio erőmű létesítésében gondolkodni. Az első lépés
egy hatástanulmány elkészítése lehetne. A 150 milliós keretből a néhány milliós
hatástanulmány elkészítésére pályázhatnánk?
Páliné Keller Csilla: Van egy ilyen kiírásunk, két önkormányzat pályázott, erre volt
precedens. 2 millió Ft körüli összeget tudtak kérni.
Ivánkovics Ottó: Nagycenken nincs falumúzeum. Amennyiben rendelkeznénk olyan
ingatlannal, ahol a falumúzeum vagy tájház kialakítható lenne, a LEADER alapban lenne-e
lehetőség erre?
Páliné Keller Csilla: Amennyiben védett épületben kerülne kialakításra, ez az az alap,
amelyben elfogyott a pénzünk. Rengeteg templom és tájház felújításra került, tehát a vidéki
örökség alapunk elfogy, de azt gondolom, hogy ez nem probléma. Ha turisztikai attrakciónak
is gondolnád, a turisztikai alapba is belefér, ezt még tovább kell gondolni. Egy előzetes
költségbecslést javasolnék.
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Ivánkovics Ottó: Olyan irányú elképzeléseink is lehetnek a jövőben, mivel sem
klubhelyiséggel, sem idősek otthonával nem rendelkezünk, egy olyan alagsori helyiség
átalakítása kerülhetne sor, ami mindkét funkciót betölthetné, illetve akadálymentesített
ügyfélszolgálati pontot is kialakíthatnánk. 1-1,5 millió Ft volt erre az akadály-mentesítésre az
árajánlat.
Páliné Keller Csilla: Jövő májusban a LEADER alapot újra megnyitjuk, ilyen jellegű
pályázatokra 2-3-4-5 millió Ft volt az adható támogatás. Most szeretnénk az igényekhez még
jobban illeszkedni.
Ivánkovics Ottó: Arról értesültünk, hogy az új kormány egyszerűsíteni kívánja a pályázati
feltételrendszert a LEADER-nél is.
Páliné Keller Csilla: Bízom benne, én is élharcosa vagyok ennek. Nagyon bonyolult a
pályázati rendszer Magyarországon.
Ivánkovics Ottó: Köszönjük szépen. Jegyző asszony készített egy határozati javaslatot, az a
javaslatom erre vonatkozóan egyenlőre ne döntsünk. Kérjünk be az előterjesztésben szereplő
árajánlathoz még egyet. Várjuk meg hogyan alakul az önkormányzati költségvetés és ennek
teljes tudatában tudnánk dönteni a projekt megvalósításáról.

2. Pölcz Imréné kérelme
Ivánkovics Ottó: Magdi néni kíván-e a kérelméhez hozzáfűzni még valamit?
Pölcz Imréné: Én mindent leírtam, amit kérek.
Ivánkovics Ottó: Köszönöm. Megérkezett az a háló, ami a sportpálya tetejére kerül majd
felszerelésre. Sarkadi Erzsébet kolléganőnk árajánlatot kért be 8x10 m-es betonpálya
elkészítésére vonatkozóan, az egyik 603,- ezer Ft+áfa a másik 749,- ezer Ft+áfa. Ha ez a
betonpálya megvalósulna a játszótéren az önök kertje végénél, akkor az a lehető legmesszebb
pont lenne a játszótéren belül ahova ez a kosárlabda palánk átszerelhető lenne.
Pölcz Imréné: Arról volt szó, hogy esetleg egy részét én finanszíroznám, másik részét az
önkormányzat. Mekkora lenne az a rész, amelyet nekem kellene megfinanszírozni?
Ivánkovics Ottó: Visszakérdeznék, hogy mekkora lenne az a rész, amit ön tudna vállalni?
Mert ahhoz képest tudna a Képviselő-testület dönteni, hogy a maradék összeget az idei vagy a
jövő évi költségvetésből tudja finanszírozni.
Pölcz Imréné: Ezt még át kell gondolnom.
Ivánkovics Ottó: Az előterjesztés alapján várnánk öntől egy írásos nyilatkozatot, és a
decemberi ülésünkön visszatérnénk erre a kérdésre.
Horváth László: Mikor az építési engedélyt megkapta a Játszótér, Ön nem nyilatkozott, hogy
azt tudomásul veszi, elfogadja? A használatbavételi engedélynél sem támasztott kifogást?
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Pölcz Imréné: De igen, ez hiba volt, hogy mi hozzájárultunk, hogy ott Játszótér legyen. De
nem volt róla szó, hogy kosárlabda palánk, illetve hatalmas lebetonozott terület létesül. De ha
tudomásunkra jut, akkor sem tudtuk volna, hogy ennek olyan döngése van, hogy
elviselhetetlen.
Ivánkovics Ottó: Aki elfogadja, hogy december 16-án térjünk vissza a kérdésre, addig
beszerezzük Magdi nénitől a hozzájárulási nyilatkozatát, kérem kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
203/2010. (XI.25.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Játszótéren
létesített
kosárlabdapálya esetleges áthelyezését a 2010.
december 16. napi testületi ülésén fogja ismételten
tárgyalni. Addig felkéri a Polgármestert, hogy
folytassa a megbeszéléseket a Pölcz családdal.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester

3. Az önkormányzat és szervei 2010. évi költségvetésének I-III.
negyedéves végrehajtása
Ivánkovics Ottó: Az előterjesztés szöveges és táblázatos részét a Képviselő-testület
megkapta. Szeretném megkérdezni van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátom a
kérdést, aki elfogadja az I-III. negyedéves költségvetési tejesítést, kérem kézfeltartással
jelezze.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
204/2010. (XI.25.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2010. év I-III.n.éves
költségvetési beszámolóról szóló tájékoztatást – a
szöveges értékelést, valamint az 1-6. sz. mellékletek
alapján – az abban foglaltaknak megfelelően
tudomásul veszi, a központi költségvetési
kapcsolatokra
tekintettel
a
módosított
előirányzatokat elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési
rendelet és az előirányzatok szükséges, vagy
indokoltnak tartott módosítására legkésőbb a 2011.
január 31-ig tegyen javaslatot.
A határozati többség elfogadásához minősített
többség szükséges.
Készült: 2010. november 25-i Képviselő-testületi ülésen.
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Határidő: azonnal és 2011. január 31.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester

4. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Ivánkovics Ottó: A törvény arra kötelez bennünket, hogy folyó év december 15-ig fogadjuk
el a jövő évi koncepciót. Fontosnak éreztem, hogy a mai napon tárgyaljunk erről, azért is,
hogy az anyag megismerhető legyen, szeretnék észrevételeket kiegészítéseket kapni a
képviselő társaktól. A rendes decemberi testületi ülésünk december 16-án lesz, tehát azt
javasolnám, hogy most erről a koncepcióról döntsünk, ez a koncepció egy váz, amin
természetesen az igények és lehetőségek szerint tudunk majd változtatni. A legfontosabbnak
azt tartom a koncepcióban, hogy a Polgármesteri Hivatal és intézményei működőképességét
biztosítanunk kell. A kormányzati döntéseket rugalmasan kell kezelnünk, ha ez
költségmegszorítást jelent, akkor ehhez alkalmazkodnunk kell. Működésre vagyont nem
fordíthatunk, a rendelkezésre álló tartalékokat nem élhetjük fel. Fontosnak tartom, hogy a futó
pályázati projektjeink kerüljenek lezárásra. Van-e észrevétel, javaslat?
Csorba János: Egyetértek a polgármester úr javaslatával az intézmények és a hivatal
működése fenntartása vonatkozásában, valamint javaslom, hogy biztos és reális bevételre
legyen tervezve a kiadás.
Ivánkovics Ottó: Köszönöm, kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátom a kérdést, aki a
2011-es év költségvetési koncepcióját az előterjesztés alapján elfogadja, kérem kézfeltartással
jelezze.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
205/2010. (XI.25) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011.
évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak
szerint elfogadja:
1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli –
egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv
összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. A költségvetést a
ténylegesen szükséges összegek alapján kell elkészíteni.
2. Minden intézménynél, ill. gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos
gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi
jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére. A költségvetés készítése
során a személyi juttatások és a munkáltatói kötelezettségek megállapításánál az
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány rendeletben rögzített
tervezési elveket kell figyelembe venni.
3. A Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a dologi kiadások vonatkozásában a
tervezés során az előirányzatokat úgy kell kialakítani, hogy intézményrendszer
kiegyensúlyozottan és biztonságosan működjön.
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4. Felhalmozási célú bevételek csak felhalmozási kiadásokra fordíthatók.
5. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a végrehajtási
tevékenységet.
6.
Keresni kell azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek az önkormányzat szükséges
mértékű fejlesztési feladataihoz segítségül igényelhető.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester

5. Helyi adó-rendeletek felülvizsgálata
Bucsák Katalin: Átvizsgálva az adórendeleteket, az adós kollégával egyeztetve 2011 évben
nem javasolunk adóemelést egyik adónemben sem. A korábbi ülésen szó volt már arról, hogy
megszűnik a vállalkozók kommunális adója. A helyi adók mértéke Nagycenken egyetlenegy
adónemnél sem éri el a maximumot, amennyiben a Képviselő-testület szeretné emelni az adók
mértékét, akkor erről dönthet.
Ivánkovics Ottó: Köszönöm szépen. Tehát nem javasoljuk az adómértékek emelését a jövő
évre vonatkozóan, illetve az iparűzési adó vonatkozásában, ami 1,9 %-os jelenleg, maximum
2 % lehet, egyrészt, ha olyan cég telepedne le Nagycenken, amely komoly adóbevételre adna
lehetőséget, akkor évente egyszer lehetőség van ezt az adónemet megváltoztatni. Ez adott
esetben döntő is lehet egy cég letelepedése szempontjából. Szeretném, ha jegyző asszony
utánanézne, hogy ahol 0 %-os az iparűzési adó, ott más állami normatíva vonatkozik-e az
adott településre? Van-e kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor a határozati javaslat nagyon
rövid lenne: a vállalkozók kommunális adója, mint adónem 2011. január 1-től megszűnik, a
többi rendeletünket hagyjuk érvényben, ne módosítsuk. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze
kézfeltartással.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
206/2010. (XI.25.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete akként határoz, hogy 2011.
évben érvényben hagyja a hatályos adórendeleteit.
(A vállalkozók kommunális adója, mint kivethető
adónem 2011. január 1-től megszűnik).
Határidő: 2011. január 1.
Felelős: Bucsák Katalin jegyző

Készült: 2010. november 25-i Képviselő-testületi ülésen.

8

6. Döntés az Iskolaigazgató-helyettesi státusz megszüntetéséről
Ivánkovics Ottó: Előző testületi ülésünkön beszéltünk arról, hogy drasztikusan csökkent az
iskolánk létszáma, ezáltal drasztikusan csökken a fejkvóta alapján az állami támogatás is, ami
jelentősen megnöveli az önkormányzat terheit. Ezért érdemes azon elgondolkodni, hogy
milyen lehetőségeink adódnának a takarékosságra. Jegyző asszonynak szóbeli kiegészítése
van-e az előterjesztéshez?
Bucsák Katalin: Az előterjesztésben látható, hogy mivel jár az igazgató-helyettesi státusz
fenntartása, illetőleg egy esetleges iskolatitkár alkalmazása. Az előterjesztésem annyival
egészíteném ki, hogy míg a státusz fenntartásával kapcsolatos költségeket a maximumban
határoztam meg, a 8 órás iskolatitkár alkalmazását a minimum feltételeknek megfelelően
számítottam ki. Ebből adódik a 100 ezer Ft-os eltérés a kettő között.
Amennyiben a Testületnek ennél több információra van szükség, javasolnám Turbók Arnold
Bertalan úr, a Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója segítségét, tőle még több szaktanácsot
tudunk kikérni ezzel a lépéssel kapcsolatosan.
Ivánkovics Ottó: Nekem ez lenne a javaslatom, hogy mérjük fel az oktatási intézményeink
gazdálkodását és kérjünk iránymutatást a Megyei Pedagógiai Intézettől, ezen információk
alapján megfelelő körültekintéssel döntsünk.
Horváth László: Nyilvánvalóan nem csak anyagi kérdés, hanem szakmai is. Ezt is alaposan
nézzük meg. Ha megérkezik Turbók úr véleménye, javaslata, beszéljük meg, és olyan
előterjesztés készüljön, amely mindannyiunk számára megnyugtató ez ügyben. Olyan
optimális döntés szülessen, amely a gyerekeknek is megfelel, megfeleljen az
önkormányzatnak is hogy, a pénzeszközeink elegek legyenek erre a célra.
Ivánkovics Ottó: Én azt javasolnám, hogy Turbók úrral közösen beszélgessünk erről.
Javasolom, hogy egy felmérés készüljön gazdasági szempontból mind az óvoda, mind az
iskola vonatkozásában, a december 16-i testületi ülésre talán már több információ lesz a
köztudatban. Aki elfogadja, kérem jelezze kézfeltartással.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
207/2010. (XI.25.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete akként határoz, hogy a kérdést
újra tárgyalja. Iránymutatást kér a Megyei
Pedagógiai Intézettől, ezen információk alapján
megfelelő körültekintéssel dönthet majd az oktatási
intézmények gazdálkodásáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bucsák Katalin jegyző
Ivánkovics Ottó polgármester

Készült: 2010. november 25-i Képviselő-testületi ülésen.
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7. Kiegészítő jogszabályi hivatkozások a 2010. október 28. napi –
Utak karbantartása –előterjesztéshez (Horváth Rezső
kérelme)
Bucsák Katalin: Összefoglalva az előterjesztést, szeretném azt láttatni, hogy maga a
közterület, az egy gyűjtő fogalom, amit az építési törvény foglal magába. A közterület
fogalomba tartozik a közút is. Tehát az, hogy a térképen Kt – tehát közterület - rövidítés
szerepel és a tulajdoni lapon közútként van nyilvántartva az ingatlan nem ellentmondás. Ezt
az utat mindenképpen útként használható állapotban biztosítani kell. Amennyiben veszélyes
lehet ennek az útnak a használata, az út használatát viszont korlátozhatja a Képviselő testület
felelős gazda módján. A patakmeder mellett ennek az útnak a szintje meg van emelve, és
hogy ezt a töltést tartja a támfal, azt nem tudom megítélni. Azt viszont el tudom képzelni,
hogy akár egy rámpával a felhajtást erre az útra lehetővé lehet tenni, hogy a kizárólagosan
erről az útról megközelíthető ingatlant annak tulajdonosa meg tudja az úton közelíteni.
Mindenképpen azt javasolnám, hogy bizonyos költséget biztosítson a Képviselő-testület,
amivel az út tisztítását meg tudjuk oldani. Polgármester úr felvetette egy megállapodás
lehetőségét, tekintettel arra, hogy ezen az úton egy ingatlan közelíthető meg, ha a tulajdonos
részéről a megállapodás elfogadható, akkor írja alá az önkormányzat.
Horváth Rezső: A megállapodás 4. bekezdésével nem tudok egyetérteni, mert én nem tudom
vállalni, hogy a 437/2 hrsz-ú úton én biztosítsam a közlekedést? Milyen engedélyeket kellene
beszereznem?
Horváth László: Igény esetén kell biztosítani a közlekedést. Mi ahhoz járulunk hozzá, hogy
azt az utat kinyitjuk, eltakarítjuk a levelet.
Bucsák Katalin: Akként lehet még módosítani, hogy jelenlegi tulajdonos tudomásul veszi,
hogy az út jelen állapotában balesetveszélyes lehet, az önkormányzat erre korlátozó táblát fog
kihelyezni…
Horváth László: A vezetőnek mindig az útviszonyoknak megfelelően kell vezetni. Tudni
kell, hogy mire alkalmas az az út.
Csorba János: Egyszerűen határozzunk arról, hogy megnyitjuk az utat, kihelyezzük a táblát,
nem kell aláírni semmit. Van-e arra lehetőség Rezső, hogy mi döntést hozunk az elbontásról,
és te ezt megoldanád?
Horváth Rezső: Nekem arra van jogosítványom, hogy láncfűrésszel dolgozhatom. Én onnan
ki fogok pucolni mindent, de arra, hogy elhelyezzem onnan a törmeléket, nincs
jogosítványom.
Csorba János: Van-e nekünk anyagi lehetőségünk arra, hogy megnyissuk ezt az utat?
Ivánkovics Ottó: Van.
Csorba János: Hozzunk egy határozati javaslatot, hogy az utat megnyitjuk, és a
súlykorlátozással lehetőséget nyújtunk a tulajdonosnak, hogy a telkét a megközelítse.

Készült: 2010. november 25-i Képviselő-testületi ülésen.
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Bucsák Katalin: Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként
határoz, hogy a 437/2 hrsz-ú út járhatóságát biztosítani kívánja, erre ….. keretet biztosít,
azonban felhívja a tulajdonos kérelmező figyelmét, hogy az út biztonságát akként kívánja a
jövőre nézve korlátozni, hogy 3,5 tonnás gépjármű forgalom részére kívánja csak a bejárást
biztosítani. Tekintettel arra, hogy ez az út csak egy ingatlan megközelítését szolgálja, ezért a
célforgalom táblát is el kívánja helyezni.
Ivánkovics Ottó: A megállapodás tervezet nem véletlenül született a részemről, ez a terület
sosem volt útként használva, a telekkönyvi kivonat szerint ez közterület, a tulajdoni lapon
valamilyen oknál fogva 2007-ben úttá minősítették, úgy hogy testületi határozattal bárki is
hozzájárult volna az önkormányzat részéről. Véleményem szerint ha bejárhatóvá tesszük ezt a
területet, olyan felelősséget vesz az önkormányzat a nyakába, ami a későbbiek során még
problémákhoz vezethet. Ha a megállapodás tervezet aláírásra kerül, ott a felelősség pontosan
dekralálva lesz a tulajdonos részéről.
Horváth László: Ez közterület, nem készültünk fel arra, hogy út. Ennek ellenére a jó szándék
megvan, kinyitjuk az utat, kipucoljuk, táblát helyezünk el, erről lehet egy megállapodást
csinálni.
Horváth Rezső: A törvény nem engem kötelez, hogy az út járható legyen. Én csak azt
kértem, hogy tudjam megközelíteni autóval azt az ingatlant. Hogy veszélyes, én azzal
tisztában vagyok.
Csorba János: Én javaslom, hogy polgármester úr tegye fel a javaslatot, hogy megnyitjuk az
utat, és kihelyezzük a 3,5 tonnával behajtani tilos táblát.
Ivánkovics Ottó: Mivel erről az útról csak egyetlen egy ingatlan közelíthető meg, nyissuk
meg közlekedésre az utat, a kérelmező pedig zárja el sorompóval.
Horváth Rezső: Osszuk meg, és megvásárolom azt a területet, és aztán az én felelősségem.
Ivánkovics Ottó: Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a 437/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megosztásával kapcsolatos intézkedések
megtörténjenek azzal a feltétellel, hogy minden ezzel kapcsolatos költséget a kérelmező,
Horváth Rezső visel. A bejárás biztosításával kapcsolatos költségek viselése mellett. Felkéri a
jegyzőt és a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos ügyintézésben működjön közre a
kérelmezővel. Minden költség a kérelmezőt terheli, ingyenesen átadjuk az utat, a közművek
területe forgalomképtelen marad továbbra is. Határidő: 2010. december 31. Aki ezt így
elfogadja, kérem jelezze kézfeltartással.

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
208/2010. (XI.25.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete akként határoz, hogy felkéri a
jegyzőt: járjon utána, hogy az ingatlan megosztása
lehetséges-e. Értékesítésének van-e akadálya.

Készült: 2010. november 25-i Képviselő-testületi ülésen.

11
Határidő: december 31.
Felelős: Bucsák Katalin jegyző
Ivánkovics Ottó polgármester

8. Füzi Zoltán soproni lakos közterület-használati díjjal
kapcsolatos kérelme
Bucsák Katalin: A kérelem két részre osztható: Füzi Zoltán ezt a kérelmet az önkormányzat
felé nem terjesztheti elő, erre nem jogosult. Semmilyen jogviszonyban nem állunk
kérelmezővel. Sem nem Tulajdonosa, sem nem működtetője az üzlethelyiségnek. Javaslom,
hogy a Képviselő-testület utasítsa el, mert nem volt jogosult ezen kérelem benyújtására. Ha a
tulajdonos, Kubanek László nyújtja be a kérelmet, a Képviselő-testület érdemben tudna ezzel
a kérelemmel foglalkozni.
Ivánkovics Ottó: Tehát a határozati javaslatot teszem fel szavazásra, tehát aki elfogadja,
hogy Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Füzy Zoltán
Sopron, Mező utca 15. szám alatti lakos közterület-használati díj törlése tárgyában benyújtott
kérelmét, kérem jelezze kézfeltartással.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
209/2010. (XI.25.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete elutasítja Füzy Zoltán Sopron,
Mező utca 15. szám alatti lakos közterülethasználati díj törlése tárgyában benyújtott
kérelmét.
Felelős a kérelmező értesítése vonatkozásában:
Bucsák Katalin jegyző
Határidő: 2010. december 15.
Ivánkovics Ottó: A 2006. október 1 – és 2008. november 1. közötti időszakban nem történt a
területhasználattal kapcsolatos befizetés, kíván-e ezzel foglalkozni a Képviselő-testület?
Csorba János: Én nem javaslom foglalkozni vele.
Ivánkovics Ottó: Aki azt javasolja, hogy ne foglalkozzon ezzel a Képviselő-testület, kérem
kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett
210/2010. (XI.25.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
nem
kíván
vizsgálatot
kezdeményezni a 2008. november 1. napját
megelőző időszak vonatkozásában a közterület
használattal kapcsolatos díjfizetésekről.
Készült: 2010. november 25-i Képviselő-testületi ülésen.
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9. 2006 és 2010 évi ciklus során hozott határozatok áttekintése, a
végre nem hajtott határozatok tekintetében döntéshozatal
A Képviselő-testület a december 16-i ülésén tárgyalja a napirendi pontot.

10. 2011. évi eseménynaptár tervezetének áttekintése
A Képviselő-testület a december 16-i ülésén tárgyalja a napirendi pontot.

11. Nagycenki, Kiscenki u. 20. sz. állami tulajdonú ingatlan
(volt Intézőház) önkormányzati tulajdonba kérése
Ivánkovics Ottó: Lehetőség mutatkozhat ennek az ingatlan tulajdonának a megszerzésére.
Pintér Sándor Belügyminiszter úr javasolja, hogy egy testületi határozattal támogatva
forduljunk Dr. Fellegi Tamás Nemzeti Fejlesztési miniszter úrhoz ezzel a kérésünkkel. Az
épület alkalmas lehet falumúzeum kialakítására. Kérdés, észrevétel? Nincs. Aki elfogadja a
határozati javaslatot, kérem jelezze kézfeltartással.

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
211/2010. (XI.25.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - az 1990. évi LXV. 8. § (1)
bekezdésében is megfogalmazott települési önkormányzati feladatatok közül a
településfejlesztési feladatai körében - a közösségi tér biztosítása; közművelődési,
tudományos, művészeti tevékenység - feladatellátásainak feltételeinek javítása érdekében
az alábbi határozatot hozza:
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Nagycenk,
Kiscenki u 20. szám alatt található volt „Intézőház” - nagycenki 678/1 hrsz-ú 888 m2
alapterületű, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan - ingyenes önkormányzati tulajdonba
kérését Falumúzeum kialakítása céljából. Az ingatlan pillanatnyilag a Magyar Állam
tulajdonát képezi, és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest, Lövőház
u. 39. szám vagyonkezelésében van.
Egyben felkéri a polgármestert, hogy döntésről írásban tájékoztassa Dr. Fellegi Tamás
Nemzeti Fejlesztési miniszter urat.
Az ingatlan tulajdonjogának átruházása, továbbá egyéb a jogügylettel kapcsolatban
felmerülő valamennyi költséget vállalja. Megbízza továbbá Ivánkovics Ottó polgármestert
az ingatlannal kapcsolatos ügyintézésre.
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
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12. Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt.-vel kapcsolatos, folyamatban
lévő ügyek és határozatok áttekintése
A Képviselő-testület a december 16-i ülésén tárgyalja a napirendi pontot.

13. Nagycenki Sportegyesület éves beszámolójának elfogadása
(2008-2009-es évről)
Ivánkovics Ottó: Az előterjesztésben jelezetem, az SZMSZ-ünkben jelezetem, hogy
amennyiben civil szervezet felé pénzeszköz átadás történik, akkor arról be kell számolnia az
adott szervezetnek, és azt illett volna tárgyalnia a korábbi Képviselő-testületnek, ez elmaradt.
Én azt javasolom ezt a szabálytalan helyzetet oldjuk fel. Van-e kérdés észrevétel? Aki
elfogadja, kérem jelezze kézfeltartással.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
212/2010. (XI.25.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja a Nagycenki Sport
Egyesület 2008-as, 2009-es évekre vonatkozó
beszámolóit.
Határidő: azonnal
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
Bucsák Katalin jegyző

14. Belső ellenőrzési jelentés ismertetése
A Képviselő-testület a december 16-i ülésén tárgyalja a napirendi pontot.

15. Nagycenk, Hidegség utcai járda építése
Ivánkovics Ottó: Korábbi lakossági probléma testületi megoldására kérem a tisztelt
képviselő asszonyokat, urakat. A Hidegség felé vezető utcaszakasz bal oldaláról van szó,
nincs járda, balesetveszélyes, több évtizedes probléma. Mivel kötelező megterveztetni, kértem
be árajánlatot, 80 ezer Ft + Áfa, szeretném kérni az önkormányzattól, hogy akár még az idei
költségvetési év terhére biztosítson erre keretet.
Tehát a határozati javaslat: Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
akként határoz, hogy elfogadja a Hidegségi utcai járda tervezésére a Teleplán 2005 Tervező,
Bonyolító és Szolgáltató Kft .által adott árajánlatot 80.000 Ft + Áfa összegben a 2010- es
költségvetés terhére. Aki egyetért vele, kérem jelezze kézfeltartással.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
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213/2010. (XI.25.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete akként határoz, hogy elfogadja
a Hidegségi utcai járda tervezésére a Teleplán 2005
Tervező, Bonyolító és Szolgáltató Kft által adott
árajánlatot 80.000 Ft + Áfa Ft összegben a 2010- es
költségvetési terhére.
Felkéri a polgármestert tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Határidő:
2010.12.15.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
Bucsák Katalin jegyző

16. Nagycenk, külterületi földút és vasúti pálya alatti átjáró előtti
szakasz felújítása
Ivánkovics Ottó: A Nagycenk-Németkeresztúr közötti kerékpárút nem szintbeni vasúti
kereszteződéssel van megoldva. A patak partján húzódik ez a szakasz. Németkeresztúr
biztosította a kőzúzalékot, mivel az ő érdeküket is szolgálja ez az út. Mindenképpen indokolt
ennek a helyzetnek a további javítása. Két árajánlat érkezett be, A VIAT Kft és Czuppon Imre
vállalkozó részéről, melyet az előterjesztés és melléklete tartalmaz. Kéréds, javaslat,
észrevétel? Nincs. A határozati javaslat: Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete akként határoz, hogy elfogadja az átjáró előtti feljáró felújítására 90 ezer
Ft+Áfa összegű ajánlatot a CZIMET Kft részéről a 2010-es költségvetés terhére. Felkéri a
polgármestert tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
214/2010. (XI.25.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete akként határoz, hogy elfogadja
az átjáró előtti feljáró felújítására 90 ezer Ft+Áfa
összegű ajánlatot a CZIMET Kft részéről a 2010-es
költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert tegye
meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő:
2010.12.15.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
Bucsák Katalin jegyző
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Egyebek:
• Sportcsarnok
tájékoztató

gondnokainak

munkaidő-beosztásáról

Ivánkovics Ottó: A tájékoztatót a képviselő urak/asszonyok megkapták, kérdezem, hogy
van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Köszönöm.

• Szigetvári 2 db lámpatest felszerelése
Ivánkovics Ottó: Két árajánlat érkezett 117 ezer, illetve 114.886 Ft értékben. Én olyan
javaslatot tennék, hogy 110 ezer Ft-os keretet biztosítson a Képviselő-testület. Megkérdezném
mindkét ajánlattevőt, amelyikük ezt előbb elfogadja, azzal csináltatnám meg.
Bucsák Katalin: Ez az ingatlan magántulajdon.
Ivánkovics Ottó: Igen.
Bucsák Katalin: Felhívom a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy ez magántulajdonban
végzett beruházás lesz. Miért helyez el ott az önkormányzat közvilágítást?
Ivánkovics Ottó: Úgy gondolom, hogy ez közérdek.
Bucsák Katalin: Ezt a testületnek kell eldönteni, de idegen tulajdonba beruházni…
Bíró Béláné: Az a terület osztatlan közös tulajdon…
Bucsák Katalin: Igen, osztatlan közös tulajdon, mely a társasház jellegű, lakások
magántulajdonában van és nem közterület. Más önkormányzat sem helyez el társasházaknál
világítást. Én viszont erre kizárólag felhívom a figyelmet, Önök döntenek a kérdésben,
azonban már a költséghely biztosítása is nehézkes
Ivánkovics Ottó: Teljesen jogos, hogy jegyző asszony felhívja a figyelmet.
Ben Sassi Lívia: Az az út nincs lekerítve, és nagyon sok embert érint ez a történet.
Ivánkovics Ottó: Pl. a Selyemfonoda utcában, a Keresztúri utcában, ahol mind a két utca
közterület, azonban munkaterület, a mai napig nem adták vissza az önkormányzat kezelésébe,
akik munkaterületként kérték. De ettől függetlenül mindkét utcában felszereltünk 5-5 db
közvilágítási lámpatestet.
Bucsák Katalin: De az önkormányzati tulajdon, közterület, a Szigetvár viszont nem
önkormányzati tulajdon.
Ivánkovics Ottó: De a kezelői jogát átadtuk.
Bucsák Katalin: Ettől még az önkormányzat tulajdonát képezi.

Készült: 2010. november 25-i Képviselő-testületi ülésen.

16
Horváth László: Megkeressük a költséghelyeket.
Ben Sassi Lívia: Ha másik utcákban már megvalósították régebben, akkor úgy gondolom,
hogy nekik is ugyanazt kell biztosítanunk.
Csorba János: Mindig szempont volt és polgármester úr élen járt ebben, hogy az emberek
biztonsága szempont legyen. Én el tudom fogadni ezt. Nem jellemző az, hogy az
önkormányzat idegen ingatanba beruház, de ez olyan közérdek, itt nagyon sok embernek a
biztonságos közlekedése, napi élete múlik ezen. Javasolnám elfogadni.
Ivánkovics Ottó: Ha mégsem lenne törvényes, akkor is mutatkozik két megoldás:
önkormányzati tulajdonra, az árok partjára kellene állítani oszlopot, ennek a költsége
többszörös, a hatékonysága kevesebb. Vagy az utat fel kell ajánlani önkormányzati
tulajdonba, csak ehhez a telekkönyvbe be kell jegyezni, ami nem egyszerű művelet.
Csorba János: Ne bonyolítsuk meg. Közérdeket érint.
Ivánkovics Ottó: Tehát akkor én 110 ezer Ft-os keretet javasolok a megvalósításra, aki
elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
215/2010. (XI.25.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete akként határoz, hogy a
kérelemben körülírt u.n.: Szigetvári sorház jellegű
társasházak közti útszakasz megvilágítására 110
ezer Ft-os keretet javasol biztosítani.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
Sarkadi Erzsébet műszaki előadó

• Támogatási kérelem – Karácsonyi koncert

Ivánkovics Ottó: Azt javaslom, hogy 25 ezer Ft-ot biztosítsunk támogatásként. Aki
elfogadja, kérem jelezze kézfeltartással.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
216/2010. (XI.25.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete 25.000 Ft-al támogatja a
Kastélyszállóban
2010.
december
18-án
megrendezésre
kerülő
Karácsonyi
Koncert
rendezvényt. Kéri a támogató megállapodás
aláírását.
Határidő: 2010. december 18.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
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• Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme
Ivánkovics Ottó: Javaslom, hogy a Mentőszolgálat Alapítványt támogassuk 30 ezer Ft-al.
Aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
217/2010. (XI.25.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete 30.000 Ft-al támogatja az
Országos Mentőszolgálat Alapítványt.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester

• Horváth László alpolgármester beszámol az EU Charta brüsszeli
találkozójáról.
Ivánkovics Ottó: Köszönöm szépen, a testületi ülést bezárom.

Jegyzőkönyv lezárva.

Kmf.

Bucsák Katalin
jegyző
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Ivánkovics Ottó
polgármester

