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Jelen vannak:  Ivánkovics Ottó polgármester 

   Csorba János alpolgármester 

   Ben Sassi Lívia képviselő 

   Bíró Béláné képviselő 

   Dr. Hudomelné Dózsa Margit képviselő 

   Nemes Viktória képviselő 

    

Horváth László alpolgármester 

Dr. Pintér Gábor jegyző 

 

Meghívottak:  Koch Péter Vízmű Szakértői Bizottság elnöke 

   Lukács Lajos Önkéntes Polgárőr Egyesület elnöke 

   Bán Ernő Önkéntes Polgárőr Egyesület tagja 

   Horváth Rezső Nagycenk Beszélői Kőemlékei Alapítvány tagja 

   Hüse Gabriella iskolaigazgató 

   Bugledich Attila kérelmező 

    

   Ragats Imréné pénzügyi előadó 

   Glóbits Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető 

    

   

Napirend: 

 

1. Döntés a vízi közmű vagyon működtetési és vagyonkezelési szerződésének módosításáról 

Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző 

 

2. Az önkormányzat és szervei 2010. évi költségvetésének zárszámadása 

Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester 

 

3. Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás jelentése a 2010. évi Belső ellenőrzésről 

Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester 

 

4. Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. számú rendelete az 

Önkormányzati SZMSZ-ről szóló 12/2008. (X.08.) sz. rendelet módosításáról 

Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző 

 

5. Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. számú rendelete a 

házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 

Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző 
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6. Az Önkéntes Polgárőr Egyesület tájékoztatója az egyesület 2010. évi munkájáról  

Előterjesztő: Egyesületi elnök 

7.  A Nagycenkért Alapítvány tájékoztatója   

Előterjesztő: alapítvány megbízottja, képviselője 

8. A Nagycenk Fejlődésért Egyesület tájékoztatója   

Előterjesztő: alapítvány megbízottja, képviselője 

9. A Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvány tájékoztatója   

Előterjesztő: alapítvány megbízottja, képviselője 

 

10. Döntés a Széchenyi István Pályázati Alapra benyújtott pályázatok elbírálásáról 

Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester  

(később kerül postázásra) 

 

11. Tájékoztató a Széchenyi István Általános Iskola aktuális helyzetéről 

Előterjesztő: Hüse Gabriella iskolaigazgató 

 

12. Döntés a KMB iroda átalakításáról 

Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester 

 

13. Döntés a Kisalföld napilap hirdetési ajánlatáról 

Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester 

 

14. Lejárt határidejű határozatok ismertetése 

Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző 

 

Egyebek: 

 

 Szolyák Gábor jutalmazása rendőrnap alkalmából 

 Széchenyi tér építési engedélyének meghosszabbítása - tájékoztató 

 Határjel megrongálása – tájékoztató 

 Sportcsarnok gondnokainak  munkaköri leírása – tájékoztató 

 Sarkadi Erzsébet Munkaügyi Bírósági ügye 

 Széchenyi Kör kérelme (szóban kerül előterjesztésre) 

 Bogjos Antalné kérelme 
 

Ivánkovics Ottó: Tisztelt Képviselő-testület, Tiszttelt meghívott és érdeklődő Vendégeink! 

A mai rendes testületi ülésünket megnyitom, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, 

jelen lévő képviselők száma 6 fő. Matiasec János képviselő úr jelezte, hogy külföldön 

tartózkodik, ezért nem tud részt venni az ülésen.  

A meghívót és az előterjesztéseket megkapták a Képviselő-testület tagjai, ebben eredetileg 14 

napirendi pont és az egyebek szerepeltek. Az utóbbi pár napban még érkezett néhány aktuális 

kérdés, ezeket is javasolom felvenni a napirendi pontok közé.  

15. napirendi pontnak javasolom Békefi Norbert helyi lakosunk kérelmét, 16. pontként a 

Táblavilág Magyarország Kft kivitelezési szerződés módosítás iránti kérelmét.  
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Az egyebek napirendi ponthoz javasolom felvenni a Fertődi Zeneiskola támogatására 

vonatkozó kérelmet, illetve a Biosalvus Bt mai napon érkezett kérelmét.  

Zárt ülésen javasolom tárgyalni Sarkadi Erzsébet munkaügyi bírósági ügyét.  

Továbbá kérem elfogadni a megjelent vendégeinkre való tekintettel a sorrendet: 

1. Vízművel kapcsolatos pont, a Vízmű Szakértői Bizottságát képviseli Koch Péter úr, 

2. Hüse Gabriella iskolaigazgató asszony tájékoztatója a Széchenyi István Általános Iskola 

aktuális helyzetéről,  

3. Az Önkéntes Polgárőr Egyesület tájékoztatója. 

Szeretném megkérdezni, hogy van-e egyéb napirendekkel kapcsolatos javaslat?  

Nincs. 

Aki ezekkel a módosításokkal elfogadja a napirendi pontot, kérem jelezze kézfeltartással. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

1. Döntés a vízi közmű vagyon működtetési és vagyonkezelési 

szerződésének módosításáról 
 

Ivánkovics Ottó: A napirendi pont előterjesztője dr. Pintér Gábor jegyző, Koch Péter úr a 

Vízmű Szakértői Bizottságának elnöke, meghívott szakértő.  

A Szakértői Bizottság képviselőjeként át is adnám a szót Koch Péter úrnak. Palkovics János 

Szakértői Bizottsági tag úr meghívásunk ellenére nem jelent meg a mai napon a testületi 

ülésen.  

 

Koch Péter: Tisztelt Képviselő-testület! A soproni önkormányzat olyan anyagi helyzetben 

van, hogy arra kényszerült, hogy megkeresse a Vízművet, mint aki a 39 önkormányzat közmű 

vagyonának felújítását szervezi, hogy az idei évre megállapított bérleti díj egy részét ne a 

közműfelújításokra használja fel, hanem a lehető legnagyobb mértékben kerüljön kiosztásra 

az önkormányzatok között. Ez a bérleti díj a tulajdonosok vagyoni értékének a megóvását 

szolgálja. A bérleti díjas rendszer lényege, hogy a jelentkező problémákat súlyosságuknál 

vagy sürgősségüknél rangsorolva ebből a 39 önkormányzatnak járó bérleti díjból lehet 

kijavítani. Előnye, hogy olyan nagyságrendű pénz áll rendelkezésre, amiből meg lehet oldani 

a problémákat. Természetesen az arányokra figyelni kell. A rendszer lényege, hogy a 39 

önkormányzat része lehetőséget ad arra, hogy egymást kisegítsék, és mindig ott kerüljön 

felhasználásra, ahol a legnagyobb szükség van.  

 

Ivánkovics Ottó: Jegyző urat kérdezném meg, milyen eredménnyel zárult a Vízmű 

jogászával történt megbeszélés? 

 

Dr. Pintér Gábor: Csak egységes akarattal lehet a szerződést módosítani. Tehát, ha mindenki 

beleegyezik, erre az egy évre ez a feltétel belekerül. Minden önkormányzattal jóvá akarják 

hagyatni, mert csak úgy tud hatályba lépni.  

 

Ivánkovics Ottó: Tehát törvényességi aggálya nincs? 

 

Dr. Pintér Gábor: Ha mindenki beleegyezik, akkor egyező akarattal, módosítható bármilyen 

szerződés.  

 

dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit: Ha ezt megszavazzuk, itt marad ez a 11 millió Ft körüli 

összeg, de ha valami adódik, akkor azt nekünk kell finanszírozni. 
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Koch Péter: A csőtörés, szivattyújavítás és ami még ebbe a csoportba tartozik azt nem. Ha 

van útépítési vagy felújítási elképzelésük, tervük az idei évre, és az útburkolat megépítése 

előtt a közművekkel kell valamit csinálni, azt sajnos az önkormányzatok finanszírozzák.  

 

Ivánkovics Ottó: Van két olyan átemelőnk, amelyet nem vett át a Vízmű, mert nem felelt 

meg a műszaki kritériumoknak. Én azt javasolnám, hogy ezt az összeget a Szigetvári vagy a 

Játszótér utcai átemelőnek a felfejlesztésére fordítsuk.  

 

Koch Péter: Én azt javaslom, hogy keressék meg a Vízmű műszaki igazgatóját, hogy 

csináljanak egy előkészítő munkát, amiben meghatározzák, hogy mit kell csinálni és ez 

milyen összegbe kerül.  

 

Ivánkovics Ottó: Van-e kérdés, észrevétel? 

Nincs. 

Ha a testület elfogadja a I. határozati javaslatot, és aláírjuk a módosítást, a befolyt összeg 

nagyobb részét tegyük tartalékba, párhuzamosan felveszem a műszaki igazgató úrral a 

kapcsolatot, ez alapján egy árajánlatot kaphatunk, és ebből tudni fogjuk, hogy egy vagy 

esetleg két átemelő fejlesztésére elegendő az összeg.  

Aki az I. határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 

 

50/2011.(IV.28.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete egyetért a vízi közmű rendszerek 

közös működtetéséről és közös vagyonkezeléséről 

szóló – jelen határozat mellékletét képező – 

szerződésmódosítással. Egyúttal felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a víziközmű vagyon tulajdonos 

önkormányzatok gyűlésén képviselje Nagycenk 

Nagyközség Önkormányzatának ezen álláspontját 

és a szerződésmódosítást aláírja. 

Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester 

Határidő: 2011. június 1. 

 

 

2. Tájékoztató a Széchenyi István Általános Iskola aktuális 

helyzetéről 

 
Hüse Gabriella: Két külföldi diákról van szó, nagycenki állandó lakcímmel rendelkeznek, 

ezért a kötelező beiskolázási körzet az intézményünk. Kötelező ezeket a gyerekeket oktatni, 

ha a szülő ide szeretné beíratni őket. Miután bemutatták a bizonyítványaikat, a megfelelő 

évfolyamba besorolásra kerültek, de miután nem beszélnek magyarul, ezért nekik ez az év 

előkészítő jellegű kell, hogy legyen. A magyar nyelv oktatását kell előtérbe helyezni. A jogi 

pozíciójuk tisztázásra került, oktatási azonosító lett számukra igényelve, bejelentett tanulói 

státuszuk van az intézményben, ezért az iskola normatív támogatást igényelhet utánuk. 
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Viszont számukra biztosítani kell a magyar nyelv oktatását. Ezt felzárkóztatás keretében 

tudom számukra biztosítani, ami minimum heti két órában kell, hogy történjen. Ezt meg kell 

jeleníteni az iskola költségvetésében. Április 1-től a tanév végéig átlagóradíjjal számolva 

35.200 Ft körüli tételt jelent a túlóra elszámolásban. Ehhez az önök hivatalos döntése 

szükséges.  

 

Ivánkovics Ottó: Van-e kérdés, észrevétel?  

Nincs. 

Nagy öröm számomra, hogy két diákkal gazdagodott az iskolánk. Maximálisan támogatom 

ezt az igazgatói kérést.  

Aki elfogadja a két német anyanyelvű kisdiák számára a plusz órakeretet 35.200 Ft-os 

irányösszegben, kérem jelezze kézfeltartással.  

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

51/2010. (IV.28.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetéséből 

biztosítja a Széchenyi István Általános Iskolában 

tanuló két fő német anyanyelvű diák számára a 

plusz órakeretet 35.200 Ft irányösszegben.  

Felkéri a jegyzőt, hogy a költségek biztosításáról, 

valamint a 2011. évi költségvetési rendelet első 

módosításakor a költségek rendeletben történő 

átvezetéséről gondoskodjon. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző 

 

Hüse Gabriella: Arra kért polgármester úr, hogy számoljak be az iskola helyzetéről. A levél 

tartalmazza azokat a pontokat, melyeket ő kért. Az igazgató-helyettesi munkakör feladatai 

szétosztásra kerültek a dolgozók között, jelenleg folyik a betanítás. Ezeket a feladatokat csak 

tanévre tudom kosztani. Ennek szellemében történt az iskolai SZMSZ módosítása. Ezek a 

feladatok a tanórák megtartásán felül terhelik egyenletes elosztásban a pedagógusokat. A 

betegállományom ideje alatt felmerült feladatok pótlása folyik. Az SZMSZ-ünk módosítását 

jegyző úrnak már átadtam.  

A Pedagógiai Program véleményezésénél a szakértő úr javaslatában két tételt jelölt meg, ami 

nem megfelelő. Az egyik a Pedagógiai Program helyzetelemző része, ami 2004-ben készült. 

A szakértői véleményben úgy tűnik, mintha ez jelen helyzetet vázolna. A másik kifogás a 

szakértői véleményben az volt, hogy ez egy e-mail-en megküldött Pedagógiai Program volt, 

mely nem tartalmazta az iskolai közösségek elfogadó jegyzőkönyvét és jelenléti ívét. Azt 

kérte szakértő úr, hogy mutassam be önöknek.  

Az iskolai költségvetés módosítását kezdeményezem a túlóra díj megállapításánál. Jelenleg 

12 pedagógus dolgozik. Ahhoz, hogy a kötelezően ellátandó feladatot el tudjuk látni, 13 

pedagógus álláshely lenne szükséges. Azért van az intézményben túlóra, mert ezeket a 

feladatokat 12-en látjuk el.  

Belföldi kiküldetésre és reprezentációra 40 ezer Ft került elfogadásra a költségvetésben. Ez az 

összeg nem fedezi az intézmény várható kiküldetési költségeit. Ebből a keretből kell a tanulók 

tanév végi jutalmazását finanszírozni. Ebből a keretből kell finanszírozni a versenyek, 

rendezvények útiköltségét is. Ezért kérem ennek a tételnek a módosítását is.  
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dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit: Amikor megszüntettük az igazgató-helyettesi státuszt, azt 

reméltük kevesebb lesz a túlóra, tehát ez egy pozitívabb irányba fog elmozdulni.  

 

Hüse Gabriella: 26 túlórával dolgoztunk a kolléganőnek 12 órát kellett biztosítanunk, de 

közben megszűnt a könyvtárosi állás, ahol öt órában kell nyitva tartanom.  

 

Ivánkovics Ottó: Örömmel hallom, hogy elfogadásra került az iskolai SZMSZ és jegyző 

úrnak átadásra került. Minden közösség elfogadta, Fertőboz Önkormányzatát nem látom itt 

felsorolva. Legfontosabb közösség, hiszen intézményfenntartó társulásban vagyunk.  

 

Hüse Gabriella: Ez jegyző úr feladata, mert ezt közös ülésen szokták elfogadni.  

 

Ivánkovics Ottó: Magát a dokumentumot mindkét félnek alá kell írnia, de ez nem azt jelenti, 

hogy közös ülésen kellene döntenünk.  

A Pedagógiai Programra vonatkozóan az észrevételeim nem voltak jogosak? 

 

Hüse Gabriella: De igen, helytállóak az észrevételek.  

 

Ivánkovics Ottó: Miért nem tudta a Pedagógiai Program elfogadására vonatkozóan a 

közösségek véleményezési jegyzőkönyveit teljes egészében bemutatni? 

 

Hüse Gabriella: Nem voltak még írásba öntve a jegyzőkönyvek.  

 

Horváth László: Javasolom, hogy a költségvetést fésüljük össze még egyszer, hogy lássuk a 

valóságot, mit hagytunk jóvá. A tanfolyamok plusz bevételt hoznak az önkormányzatnak és 

azt fogjuk fel úgy, hogy az iskola többlete.  

 

Ivánkovics Ottó: Köszönöm, én is teljes mértékben ehhez csatlakoznék. Pillanatnyilag két 

tanfolyam van az iskolában. A takarítók kifizetése a tanfolyam idejére kb. 30-40 ezer Ft-ba 

kerül, ennek meg is van a fedezete.  

Kérem, fogadjuk el a takarítónők túlóra vonzatát, 40 ezer Ft-ot is, mert ennek a tanfolyami 

bérleti díjakban megvan a fedezete.  

Aki elfogadja, kérem jelezze kézfeltartással. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

52/2011. (IV.28.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete elfogadja a Széchenyi István 

Általános Iskolában a 2 fő takarítónő túlóra 

vonzatát a tanfolyamok végéig, 40 ezer Ft 

összegben.  

Felkéri a jegyzőt, hogy a költségek biztosításáról, 

valamint a 2011. évi költségvetési rendelet első 

módosításakor a költségek rendeletben történő 

átvezetéséről gondoskodjon. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző 
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Ivánkovics Ottó: Megköszönjük igazgató asszony tájékoztatóját, a költségvetés I. 

módosításánál tudunk ezzel pontosan foglalkozni. A tájékoztatót elfogadjuk.  

Aki ezzel egyetért, kérem jelezze kézfeltartással. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

53/2011. (IV.28.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a nagycenki Széchenyi István 

Általános Iskola helyzetéről szóló tájékozatót 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester 

 

Ivánkovics Ottó: Két utólagos kérdésem lenne: Mutatkozik-e fennakadás az iskola 

működésében? 

 

Hüse Gabriella: A feladatok teljesítése lassabban folyik. Fennakadás nem mutatkozik.  

 

Ivánkovics Ottó: Van-e arra törvényi utalás, utasítás, hogy az iskolai tavaszi szünetben 

ügyeletet kell tartani az intézményben?  

 

Hüse Gabriella: Igen, lehetséges.  

 

Ivánkovics Ottó: Tehát nem kell, hanem lehetséges.  

 

Hüse Gabriella: Igen.  

 

Ivánkovics Ottó: Ön arról tájékoztatott engem, hogy a tavaszi szünet minden napjára 

ügyeletet biztosított az iskola. De akkor ezt nem azért, mert kell törvényileg, hanem mert 

lehetséges. Indokolt volt-e ez? 

 

Hüse Gabriella: Igen.  

 

Ivánkovics Ottó: Tehát minden nap történt olyan esemény a tavaszi szünet alatt, ami 

indokolttá tette az ügyelet tartását az iskolában.  

 

Hüse Gabriella: A kolléganő feladatokkal volt megbízva, és ebben az időben végezte a 

feladatait.  

 

Ivánkovics Ottó: Lehet-e tudni, hogy ebben az időszakban mennyi túlóra keletkezett? 

 

Hüse Gabriella: Semennyi. A kolléganő igazgatási feladatokat végzett, az iskolánk képzési 

programját készítette elő.  

 

Ivánkovics Ottó: Tehát azt kellett koordinálni napokig, hogy a 12 pedagógus közül ki …. 
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Hüse Gabriella: Visszamenőleg kellett dolgokat dokumentálnia és statisztikáznia. 

Helyzetelemző részt kell elkészítenem, 7 éves ciklusban 120 órát kell képzésben részt vennie 

a pedagógusnak. Ezt évekre visszamenőleg ki kell mutatnom, hogy tudjam, kinél hány kredit 

pont található, ki számára válik szükségessé a továbbképzés.  

 

Ivánkovics Ottó: Köszönöm szépen az írásbeli és szóbeli tájékozatót is.  

3. Az Önkéntes Polgárőr Egyesület tájékoztatója az egyesület 

2010. évi munkájáról 
 

Ivánkovics Ottó: Köszöntöm Lukács Lajos és Bán Ernő urakat az Önkéntes Polgárőr 

Egyesület képviseletében. A beszámolót nagyon szépnek ítélem meg. Szeretném 

megkérdezni, hogy szóbeli kiegészítésük lenne-e az uraknak?  

 

Lukács Lajos úr az Önkéntes Polgárőr Egyesület elnöke szóban kiegészítette az írásos 

beszámolót. 

 

Ivánkovics Ottó: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. 

 

Dr. Pintér Gábor: Eddig az volt a gyakorlat, hogy Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 

átadott a civil szervezeteknek pénzeszközöket. Ezt szeretnénk a továbbiakban is tartani. De 

mivel ezek az átadott pénzeszközök adhatók, ezért nekünk valamit el is kell várnunk. 

Kötelező törvényi előírás, hogy támogatási megállapodásokat kell kötni minden egyes 

szervezettel. Ez mindkét fél érdekét szolgálja, mivel közpénzekkel gazdálkodunk, ezért az 

átadott pénzekről számlával el kell számolni. Közpénzeket adunk joggal, hiszen 

hozzájárulnak Nagycenk közösségi érdekéhez, nagyon fontos, hogy aktív, civil élet van 

Nagycenken. Minden civil szervezettel, aki pénzeszközöket kapott, leülünk és 

megfogalmazzuk a prioritásokat, együttműködéseket, írásos alapra fektetjük a 

megbeszélteket. Ezáltal ezeket a költségeket biztosítja a Képviselő-testület. Ebben kérem az 

együttműködésüket mindannyiuknak.  

 

Ivánkovics Ottó: Hadd köszönjem meg az önkormányzat és a polgári lakosok nevében az 

Önkéntes Polgárőr Egyesület tagjainak a munkáját.  

Szavazásra bocsátom a kérdést, aki elfogadja a Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület 

beszámolóját, kérem jelezze kézfeltartással.  

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

54/2011. (IV.28.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Nagycenki Önkéntes Polgárőr 

Egyesület 2010. évi munkájáról szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester 
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4. Az önkormányzat és szervei 2010. évi költségvetésének 

zárszámadása 
 

 

Ivánkovics Ottó: Átadnám jegyző úrnak a szót.  

 

Dr. Pintér Gábor: A teljesülések 95 % felettiek, működési hitelhez nem kellett hozzányúlni, 

és fejlesztési hitelhez sem. Vannak elmaradt beruházásinak, mint a Széchenyi tér felújítása, de 

azt gondolom, hogy takarékos gazdálkodás volt. 2011-ben próbáljuk ezt a jó kiindulási alapot 

tartani és takarékosan gazdálkodni. Hiszen megszorítások vannak, és látjuk, hogy újabb és 

újabb igények merülnek fel. Kérem, vitassák meg, és fogadják el a 2010. évi zárszámadást.  

 

Ivánkovics Ottó: Szeretném megköszönni ezt a kiegészítést, amit kértem a belső ellenőrzési 

sablon alapján. Az tulsó bekezdés néhány mondatát szeretném kiemelni: 

„A működési bevételek 201.992 e Ft fedezetett nyújtottak a működési kiadásokra (190.499 e 

Ft), ennek 

megfelelően a működési célú költségvetési kiadások fedezettsége  működési célú 

bevételekből 106,03 %. 

A felhalmozási célú költségvetési kiadások (80.772 e Ft)  -5.580 e Ft-tal kevesebb a 

felhalmozás célú költségvetési bevételeknél  (86.352 e Ft). Felhalmozási célú költségvetési 

kiadások fedezettsége felhalmozás célú költségvetési bevételekből 106.9 %.” 

Ezt mindenképpen fontosnak érzem, ez közös eredmény.  

 

Kisebb technikai módosítások kerültek megbeszélésre, pontosításra.  

 

Ivánkovics Ottó: Elfogadásra javaslom a 2010. évi költségvetés zárszámadását. Aki 

elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának  

Képviselő-testülete minősített többséggel, 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

fogadta el az előterjesztés mellékletének 

megfelelően az önkormányzat és szervei 2010. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2011. 

(V.04.) rendeletét. 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 
 

 

5. Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás jelentése a 2010. 

évi Belső ellenőrzésről 
 

Dr. Pintér Gábor: Összehasonlítva a korábbi belső ellenőrzés intézkedéseivel, azt látom, 

hogy ugyanazokra a problémákra hívták fel a figyelmünket, mint egy évvel ezelőtt. 

Megpróbálunk a belső ellenőrzési vezető kéréseinek eleget tenni. Felül fogjuk vizsgálni az 

összes pénzkezelési szabályzatot, ezeket aktualizálni kell a jelenlegi helyzetre.  

Nagyon fontos a honlap, hiszen a közérdekű adatokat nyilvánosságra kell hozni.  
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A „gyenge” minősítésnek mik az okai, az az elkövetkező feladat lesz és az én felelősségem, 

hiszen a gazdálkodásért és a törvényességért a jegyző felel. A cél egyértelmű, ezt a minősítést 

felülmúlni és egy év múlva jobb eredményt elérni. Köszönöm szépen. 

 

Ivánkovics Ottó: A 2009-es évet vizsgálta konkrétan a soproni belső ellenőrzési csoport 

Nagycenk vonatkozásában. Az önkormányzat likviditási helyzete stabil, kötelezettségeit 

határidőre teljesíteni tudja. A hiányosságok nagy része a korábbi belső ellenőrzés során is 

megállapításra került. Azaz 2008 nyarát vizsgálva, mikor Filátz Józsefné Bucsák Katalin 

érkezett hivatalvezetőként Nagycenkre. Tehát ő 2008 nyarán tiszta lappal indult, tudta, hogy 

mit kellene javítani a Polgármesteri Hivatali apparátus munkáján, ehhez képest egy tapodtat 

sem jutott előre, hiszen 2009 decemberében ugyanazokat a hiányosságokat állapította meg a 

belső ellenőrzés. Ennek tükrében szeretném jegyző úr figyelmét felhívni, hogy a „gyenge” 

minősítés sem Nagycenkhez, sem a nagycenki Polgármesteri Hivatalhoz nem illik.  

Erre vonatkozóan jegyző úr elkészített egy intézkedési javaslatot. 

Van-e kérdés, észrevétel? 

Nincs. 

Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, aki elfogadja kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

55/2011.(IV.28.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évi belső 

ellenőrzési jelentést.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző 

 

6. Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2011. számú rendelete az Önkormányzati SZMSZ-ről szóló 

12/2008. (X.08.) sz. rendelet módosításáról 
 

Dr. Pintér Gábor: Kérem, fogadják el a módosítást.  

 

Ivánkovics Ottó: Javaslat, kérdés, észrevétel? 

Nincs. 

Szavazásra bocsátom, aki elfogadja az SZMSZ módosítást, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete minősített többséggel, 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

fogadta el Nagycenk Nagyközség 

Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2008. (X.08.) számú 

rendeletét módosító 7/2011. (V.04.) számú 

rendeletét. 
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A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.  

 

7. Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2011. számú rendelete a házasságkötés létesítésének hivatali 

helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő 

díjak mértékéről 
 

Dr. Pintér Gábor: Korábban ezt egy jegyzői utasítás szabályozta. A törvényi utasításnak 

megfelelően a legtöbb önkormányzat most fogadja el ezt a rendeletet. Kérem vitassák meg és 

fogadják el a rendeletet.  

 

Ivánkovics Ottó: Aki a 8/2011. sz. rendeletet elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete minősített többséggel, 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

fogadta el a házasságkötés létesítésének hivatali 

helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 

kívül történő engedélyezésének szabályairól, 

valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 

8/2011. (V.04.) számú rendeletét. 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.  

 

8. A Nagycenkért Alapítvány tájékoztatója 
 

Ivánkovics Ottó: Előterjesztője Horváth László alpolgármester úr. 

 

Horváth László alpolgármester úr a Nagycenkért Alapítvány kuratóriumának elnöke szóban 

is ismertette az alapítvány beszámolóját.  

 

Ivánkovics Ottó: Köszönöm elnök úr példaértékű beszámolóját. A Nagycenkért Alapítvány 

kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 

Nincs. 

Elfogadásra javasolom, aki támogatja, kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

56/2011. (IV.28.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Nagycenkért Alapítvány 2010. 

évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester 
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9. A Nagycenk Fejlődésért Egyesület tájékoztatója 

 
Ivánkovics Ottó: A beszámolót Meizl Valéria írta alá a Nagycenk Fejlődéséért Egyesület 

képviseletében. Rövid, tömör beszámoló. Elfogadásra javasolom, aki ezzel egyetért, kérem 

kézfeltartással jelezze.  

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

57/2011. (IV.28.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Nagycenk Fejlődéséért 

Egyesület 2010. évi munkájáról szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester 

 

10. A Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvány tájékoztatója 
 

Ivánkovics Ottó: Írásos beszámoló nem érkezett az alapítványtól.  

 

Horváth Rezső: Kenessei Károly úr engem kért meg, hogy tájékoztatót tartsak a Képviselő-

testületnek.  

 

Ivánkovics Ottó: Tisztelttel köszönöm szépen, nincs ellene kifogásom.  

 

Horváth Rezső: Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvány 4 évvel ezelőtt alakult, 12 fő 

alapító taggal és öt kurátorral. Az alapítvány fő tevékenysége a szobrok karbantartása, 

ápolása, felújítása, szoborparkban való elhelyezése, ezek dokumentálása, valamint a 

temetőben lévő olyan történelmi síremlékek, amelyek Nagycenkhez és a Széchenyinyiekhez 

szorosan fűződnek, ápolása, restaurálása. Ezeket a munkákat el is kezdtük.  

- Pestis szoborról ellopott Szent Flórián szobornak a pótlása, 

- Szent Mária szobor restaurálása, 

- Felújításra került a szoborparkban elhelyezendő Szent Tekla szobra, 

- Sikeresen pályáztunk két pályázaton is, a LEADER-es pályázaton több, mint 8 millió 

Ft-ot nyertünk a szoborpark kialakítására; ebben az évben, 2-3 hónapon belül 

befejeződik a szoborpark kialakítása. 

A „Széchenyi faluja – a nagycenki Széchenyi István Emlékkiállítás és kastélypark 

attrakciófejlesztése” elnevezésű projekten a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Önkormányzat és a Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvány nyert több mint 120 

millió Ft-ot, a kivitelezés ideje 2011. 01.01 – 2012.05.26. A munkálatok elkezdődtek a 

Széchenyi kastély parkjában. A még hátralévő munkák ebben az évben meg fognak 

valósulni.  

A Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvány szép munkát végzett az elmúlt 4 évben, több 

mint 130 millió Ft-ot hozott ide Nagycenkre.  
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Ivánkovics Ottó: Köszönöm szépen. Szüksége van Nagycenknek minden egyes civil 

szervezeti munkára. Ha a szoborpark beruházás megvalósul, az alapítvány ennek a területnek 

a gondozását fokozottabb mértékben fogja biztosítani?  

 

Horváth Rezső: Benne van az együttműködési szerződésben, annak alapján természetesen.  

 

Ivánkovics Ottó: Gondolom a szerződésben rögzítve van, hogy ki gondozza a területet. 

 

Horváth Rezső: 5 évig az alapítvány kezelésében van. Tavaly kétszer kaszálta le az 

alapítvány, polgármester úr is egyszer lekaszáltatta, ha jól tudom.  

 

Ivánkovics Ottó: Parlagfüves a terület. 

 

Horváth Rezső: Én nem találtam parlagfüvet.  

 

Ivánkovics Ottó: Ha bejelentés érkezik, nekünk intézkedni kell. Más kérdés észrevétel? 

Nincs. Javasolom a beszámoló elfogadását.  

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

58/2011. (IV.28.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Nagycenk Beszélő Kőemlékei 

Alapítvány 2010. évi munkájáról szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester 

 

 

11. Belső Ellenőrzési Intézkedési Terv 
 

 

Dr. Pintér Gábor: A 2010-es évet vizsgálva hasonló hibákat talált a belső ellenőrzés, mint a 

2009-es évben.  

A pénzgazdálkodási jogkor szabály szerinti ellátása: felelős a jegyző, határidő azonnal,  

belső kontrollrendszer szabályozása, működtetése: felelős: jegyző, intézményvezetők, 

határidő: azonnal, 

az államháztartáson kívülre teljesített működési célú pénzeszközök megítélésének, illetve 

annak elszámolására és közzétételére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítése: felelős: 

jegyző, határidő: azonnal 

az államháztartással összefüggő közérdekű adatok közzétételének biztosítása: felelős: jegyző, 

határidő: azonnal 

Ez az én feladatom, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően történjen.  

 

Ivánkovics Ottó: Támogassuk jegyző úr intézkedési tervét. Aki elfogadja, kérem 

kézfeltartással jelezze.  
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Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

59/2011. (IV.28.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Belső Ellenőrzési Intézkedési 

Tervet elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző 

 

12. Döntés a Széchenyi István Pályázati Alapra benyújtott 

pályázatok elbírálásáról 
 

Ivánkovics Ottó: A beérkezett pályázatok alapján készült az előterjesztés illetve a táblázat, 

nagyon sikeres, nagyon népszerű ez a pályázati alap.  

 

A Képviselő-testület a beadott pályázatokat egyenként átbeszélte, véleményezte, majd egy 

határozatban döntött a támogatási összegekről.  

 

Ivánkovics Ottó: Aki elfogadja a pályázati támogatási összegeket, összesen 775 ezer Ft 

összegben, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

60/2011. (IV.28.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete eldöntötte, hogy a Széchenyi 

István Pályázati Alapból 

 

Aranypatak Óvoda Nagycenk                                45.000,- Ft 

InterAMG Produkció Kft Nagycenk                      200.000,- Ft 

Életmód Klub Veszprémvarsány                                                   - 

Árkiné Varga Beáta Nagycenk                               50.000,- Ft 

Paárné Kelemen Anikó Újkér                                 50.000,- Ft 

Soproni Veterán Autó és Motor Klub                     80.000,- Ft 

Orbán Júlia Sopron                                                                      - 

„Czenki” Hársfa Néptáncegyesület                     130.000,- Ft 

Nagycenk Fejlődéséért Egyesület                           200.000,- Ft 

Mozogj, hogy mozdulni tudj 40 évesen is majd Alapítvány         - 

Dorosmai Erzsébet Sopron                                     20.000,- Ft 

Balogh Zoltán Zalaegerszeg                                                        - 

 

pályázókat a fenti összegekben fogja támogatni. Felkéri Ivánkovics Ottó polgármestert az 

együttműködési szerződések elkészítésére, aláírására. 

 

Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester 

              Baumgartnerné Arthofer Gertrud pr manager 
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13. Döntés a KMB iroda átalakításáról 
 

Ivánkovics Ottó: Ez már néhány éves folyamat, most úgy tűnik, pontot tudunk tenni a 

végére. A Megyei Rendőrfőkapitány úr leveléből kitűnik, hogy két lehetőség adódna. A 

másodikat helyezné előtérbe és véleménye szerint az önkormányzatunknak is ez lenne a jobb.  

A KMB irodából lehetne egy lakást kialakítani, illetve a nagy komfortos lakásból lehetne két 

kisebb összkomfortos lakást kialakítani. Az így kialakult három lakásból egyre tartana igényt 

a Rendőrség. A másik kettővel szabadon rendelkezhetne az önkormányzat. Ezt egy határozat 

elfogadásával kellene megerősíteni.  

 

Ivánkovics Ottó: Aki a határozati javaslatot a Megyei Rendőrfőkapitány úr által írt levél 2. 

pontjával kiegészítve elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

61/2011. (IV.28.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nagycenk, 

Széchenyi tér 3. sz. alatti ingatlan, azaz a volt KMB irodahasználati jogának megkérésével, 

mégpedig úgy, hogy az ingatlanban található 110 nm-es lakást megossza és ennek 

adminisztrációs költségeit vállalja. Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan társasházzá 

alakításáról (átalakítási ajánlatkérés, a műszaki alaprajz és a társasházi szerződés 

elkészítése) gondoskodjon. 

A Képviselő-testület a Megyei Rendőrfőkapitány úr által írt levél 2. pontjával teljes 

egészében egyetért: 

„Az MRFK a KMB iroda használati jogáról mondana le, melyből önkormányzati lakás 

kerülne kialakításra, s özv. Csizmadiáné által korábban bérelt lakásból leválasztással nyert 

két db, mintegy 50-50 m
2 

alapterületű lakás közül az egyik esetében rendelkezne az MRFK 

bérlőkijelölési joggal. Ez utóbbi lehetőség megvalósulása esetén az átalakítás költségeinek 

megoszlása tekintetében az önkormányzatnak és az MRFK-nak meg kellene állapodnia. 

Hosszú távon gondolkodva, a KMB irodából kialakított lakást – bérlőkijelölési jog 

biztosítása nélkül – az önkormányzat felajánlaná rendőrségi dolgozó elhelyezése céljából.” 

Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester 

Határidő: 2011. június 1., illetve folyamatos 

 

 

14. Döntés a Kisalföld napilap hirdetési ajánlatáról 
 

Ivánkovics Ottó: E összefügg az Inter AMG produkció által írtakkal. A Kisalföld napilap 

bemutatkozási felületet biztosítana önkormányzatunk számára, abban az esetben, ha legalább 

1200 példányt megvásárolunk 50 %-os kedvezménnyel.  

Én 2000 db-os példányszámot javasolok, ez kb. 150 ezer Ft-ba kerülne.  

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem jelezze kézfeltartással.  

 

 

Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 
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62/2011. (IV.28.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete eldöntötte, a település 

ismertebbé tétele céljából, 2. 000 db példányszámot 

vásárol meg a településről szóló Kisalföld újságból, 

s egyben felkéri a polgármestert az együttműködési 

szerződés elkészíttetésére és aláírására. 

 

Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester 

       Baumgartnerné Arthofer Gertrud pr manager 

Határidő: 2011. május 31. 

 

15. Lejárt határidejű határozatok ismertetése 

 
Glóbits Zsuzsanna: Április 30-i határidővel jár le Simon Péter úr, az önkormányzat és Pölcz 

Imréné Magdi nénivel folytatandó közös megbeszélés határideje a Játszótér vonatkozásában.  

A többi határozat megvalósult, vagy még nem járt le a határidő.  

 

16. Békefi Norbert kérelme 
 

Ivánkovics Ottó: Békei Norbert azt kéri, hogy emeljük a 3 % beépítettségi százalékot 5 %-ra 

az ingatlanra vonatkozóan, hogy az állatoknak egy kifutót tudjon létesíteni. Ezt a Soproni 

Műszaki Iroda úgy engedélyezi, ha erről testületi határozat születik.  

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

63/2011. (IV.28.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja a tulajdonos Békefi 

Norbert kérelmét, ami szerint a Nagycenk 

külterületi 0287/22 hrsz-ú ingatlan beépíthetőségi 

maximumát 3 %-ról 5 %-ra emeli.  

A határozat végrehajtásával kapcsolatos teendők és 

esetleges költségek a kérelmezőt terhelik. 

 

Határidő: 2011. május 15. 

Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester 

              dr. Pintér Gábor jegyző 

 

17.  Táblavilág Magyarország Kft kérelme 
 

Ivánkovics Ottó: A Táblavilág Magyarország Kft a Széchenyi faluja pályázati kereten belül 

elnyerte a Nagycenk kitáblázási rendszer megvalósítási lehetőségét. Erre vonatkozóan egy 

szerződéstervezetet készítettünk, ezt a pályázatíró céggel véleményeztettük engedélyeztettük. 

Ezt a szerződést Lóczi úr még nem küldte vissza, illetve nem kaptuk meg. Viszont azt kérte 
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Lóczi úr, hogy kibocsáthasson egy előleg számlát bruttó 1.043.311 Ft értékben. Ez azt jelenti, 

hogy a mi önrészünk előbb kerülne kifizetésre, illetve a teljes elszámoláskor kapnánk vissza a 

85 %-os önrészünket. Cserébe egy ingyen buszmegállót ajánlana fel, vagy az önkormányzatot 

bruttó 430 ezer Ft kártérítés illeti meg, amely a buszváró önköltségi ára, ha előleget fizetünk.  

 

 A Képviselő-testület megvitatta a kérelmet, de a kevés információ birtokában úgy határozott, 

hogy rendkívüli ülés keretében visszatérnek a kérdésre.  

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

64/2011. (IV.28.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy határoz, hogy visszatérnek a 

napirendi pont tárgyalására egy rendkívüli testületi 

ülés alkalmával.  

 

Határidő: rendkívüli testületi ülés 

Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester 

 

 

Egyebek: 
 

 

 Fertődi J. Haydn Zeneiskola kérelme 
 

Ivánkovics Ottó: Egy fő nagycenki diákot érint. Javaslatom, hogy nem tudjuk támogatni. 

Aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

65/2011. (IV.28.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem járul 

hozzá a Fertődi J. Haydn Zeneiskolába járó 1 fő 

nagycenki tanuló költségeinek finanszírozásához. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester 

 

Szolyák Gábor körzeti megbízott jutalmazása rendőrnap 

alkalmából 
 

Ivánkovics Ottó: Bruttó 65 ezer Ft lett elutalva a rendőrségnek, amiből Szolyák Gábor 

körzeti megbízottat fogják pénzjutalomban részesíteni.  
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Széchenyi tér építési engedélyének meghosszabbítása - 

tájékoztató 
 

Ivánkovics Ottó: Sopron Megyei Jogú Város jegyzőjétől kaptunk határozatot, melyben egy 

évvel meghosszabbították a Széchenyi tér felújítására készült engedélyes tervet. Reményeink 

szerint ezt idén vagy jövőre meg szeretnénk valósítani.  

 

Határjel megrongálása – tájékoztató 
 

Dr. Pintér Gábor: A Soproni Rendőrkapitányság vezetőjétől érkezett levél határjel 

megrongálása ügyében.  

 

Biosalvus Bt kérelme 

 

 
Ivánkovics Ottó: Ma érkezett e-mailen. Amit fontosnak érzek általánosságban érvényesíteni 

az ilyen esetekben az, hogy olyan kérelmezővel tudjunk szerződni, akinek nincsen tartozása 

az önkormányzat felé.  

 

 Bugledich Attila vitatta az 1000 Ft-os számlatartozás jogosságát.  

 

A Képviselő-testület támogatja az „A” határozati javaslat elfogadását.  

 

Ivánkovics Ottó: Aki elfogadja az „A” határozati javaslatot, kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

66/2011. (IV.28.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja Bugledich Attila 

szakedző kérelmét, és engedélyezi a sportpálya 

használatát a nyári focitábor keretében 

megtartandó labdarúgó edzésekre 1000 Ft/nap 

bérleti díjért, azzal a feltétellel, hogy korábbi 1000 

Ft tartozását rendezi az Önkormányzat felé. Felkéri 

a polgármestert, hogy a bérleti szerződést írja alá. 

 

Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester 

          dr. Pintér Gábor jegyző 

Határidő: 2011. május 31. 

 

Némethné Kirschlechner Erika 
 

Ivánkovics Ottó: A Széchenyi tér 4. szám alatti lakásról van szó, aminek a 

megközelíthetősége kérdőjeles. Elmúlt testületi ülésen jeleztem, hogy Varga József ingyen és 

bérmentve megcsinálta ehhez az ingatlanhoz vezető feljárót. Amióta lakott az a családi ház, 

egyre inkább tapasztalható, hogy a templomhoz vezető lépcső állaga egyre romlik.  

Formázott: Behúzás: Bal:  0 cm

Formázott: Behúzás: Bal:  0 cm
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Ha majd a Széchenyi tér felújítása megvalósul, el kell-e tűrnünk, hogy bárki is megrongálja a 

lépcsőnket? 

Jegyző urat kértem meg, hogy szíveskedjen az ügyvédi levél tartalmára törvényességi 

szempontból javaslatokat tenni. Egyenlőre ez tájékoztató jellegű. Ha valakinek ötlete, 

javaslata van, szívesen meghallgatnám.  

Nincs. Köszönöm szépen. 

 

 

Sportcsarnok gondnokok  munkaköri leírásának bővítése – 

tájékoztató 

 
Ivánkovics Ottó: A Sportcsarnok gondnokok munkaköri leírásának bővítése tájékoztatójához 

személy szerint nem tudok hozzáfűzni semmit.  

 

Dr. Pintér Gábor: Egy-két ponttal nem értenek egyet, voltak benn nyelvtani fogalmazások, 

félreértések, amiket javítottunk. A Széchenyi tér parkgondozói feladatait nem tudják vállalni, 

kérték, hogy a sportcsarnok kifestése ne kerüljön bele, de a tisztasági meszelést továbbra is 

megcsinálják. Az iskolaudvar karbantartása, gondozása helyett gyomirtózást jelöltek meg. 

 

Horváth László: Én őszintén kiállok mellettük, de nézzünk bele abba a munkaköri leírásba. 

Ezért a faluért dolgozunk, ők is, mi is.  

 

Széchenyi Kör kérelme 

 
Ivánkovics Ottó: 20 ezer Ft-al támogattuk az idei április 8-i Döblingi kiutazást, évek óta 

megszokottak szerint. Ekkora delegáció még soha nem volt kinn Döblingben.  

Megfelezzük a Széchenyi körrel az útiköltséget.  

 

 

Álláspályázatok: 
 

Ivánkovics Ottó: Szeretném bejelenteni, hogy Glóbits Zsuzsanna másik munkahelyre 

távozik, jegyző urat kértem, hogy az ő helyére minél előbb adjon ki pályázati kiírást. El is 

készült egy tervezet erre vonatkozóan. Ez tájékoztatás. 

 

Ragats Lászlóné Marika nyugdíjba megy holnaptól. Ezt az állást is meg kell hirdetnünk. Ha 

jegyző úr úgy látja, hogy a hivatali apparátus ezt a tevékenységet el tudja végezni, jelentős 

megtakarítást érhetnénk el, de én ezt nem támogatnám.  

 

Dr. Pintér Gábor: Azt gondolom, ha nem is főállásút, de ha 4 vagy 6 órában alkalmaznánk, 

ezzel költséget csökkentenénk és kipróbálnánk, hogy működik a dolog. De mindenképpen 

délutáni foglalkoztatással.  

 

Ivánkovics Ottó: Köszönöm jegyző úr javaslatát, én ezt tudnám támogatni. Egy félállású 

kollégával javasolnám én is helyettesíteni Marika nénit, délutáni 14-18 óra közötti időpontban 

való elfoglaltsággal.  
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Bogjos Antalné kérelme 
 

Ivánkovics Ottó: Azt javasolom Bogjos Antalné kérelmével most ne foglalkozzunk, látnunk 

kell a becsatolt szerződéseit és számláit. Javasolom, hogy következő testületi ülésen térjünk rá 

vissza.  

 

Rákóczi Szövetség kérelme 
 

Ivánkovics Ottó: Rákóczi Szövetség fordult hozzánk kérelemmel, saját hatáskörben úgy 

döntöttem, hogy 10 ezer Ft-al támogatjuk az elképzeléseiket, mai nem más, mint felvidéki 

településeken élő magyar gyerekek táboroztatását támogatjuk. 10 ezer Ft egy gyerek 

táboroztatására elegendő. Ez egy jelképes felajánlás.  

 

 

Ivánkovics Ottó: Köszönöm szépen, a testületi ülést bezárom. 

 

 

 

Jegyzőkönyv lezárva. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 Dr. Pintér Gábor Ivánkovics Ottó 

 jegyző polgármester 


