Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu

Szám: 91-7/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. május 5.
napján megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

Ivánkovics Ottó polgármester
Csorba János alpolgármester
Bíró Béláné képviselő
dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit képviselő
Horváth László alpolgármester
Dr. Pintér Gábor jegyző

Napirend:
1. Nagycenk Széchenyi Faluja pályázat – Táblavilág Magyarország Kft kivitelezői szerződés
iránti módosítási kérelme
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
2. Méhnyakrák elleni védőoltás önkormányzati támogatása a 13-14 éves korosztály számára
(„Összefogás a méhnyakrák ellen” program keretében)
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
3. Egyebek
Ivánkovics Ottó: A mai rendkívüli testületi ülést megnyitnám. Megállapítom, hogy
határozatképesek vagyunk, hiszen négyen jelen vannak a képviselő-testületi tagok közül.
Nemes Viktória képviselő asszony jelezte, hogy nem tud jönni, Matiasec János képviselő úr
talán érkezni fog, Ben Sassi Líviával nem kommunikáltam.
Két napirendi pontunk és az egyebek napirendi pontunk van. Kiegészítési javaslatuk van-e?
Nincs.
Kérem szavazzuk meg a napirendet. Aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

1. Nagycenk Széchenyi Faluja pályázat – Táblavilág
Magyarország Kft kivitelezői szerződés iránti módosítási kérelme
A Képviselő-testület áttanulmányozza a Táblavilág Magyarország Kft ügyvezetője, Lóczi
László által átküldött szerződés-módosítási tervezetet.
A szükséges javítási, kiegészítési javaslataikat a képviselők megtették.
Az üdvözlő táblák végleges formáját kiválasztották.
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Ivánkovics Ottó: Lóczi László kérelme, hogy a korábban megkötött szerződést oly módon
módosítsa a testület, hogy 1 alkalommal részteljesítésre és ebből adódóan részszámla
benyújtására nyíljon mód és lehetőség. Az lenne a részteljesítés, hogy legyártja az
üdvözlőtáblákat, térképeket, a szerződésmódosításba ő ezt bele is írta. 2. számú mellékletben
sorolja fel Lóczi úr, hogy mi is tartozik bele a részteljesítésébe: köszöntő tábla 6 db, térképes
tábla 4 db, jogtiszta település térképrajzolás 1 db. Ennek a három tételnek az összege
1.119.292 Ft. Ő ezt leszállítja, és ezt kívánja számlázni.
Jegyző urat szeretném kérdezni, hogy a szerződésmódosítással kapcsolatban van-e
törvényességi észrevétele? Csak olyan döntést hozhatunk, mely a pályázat elszámolhatóságát
negatívan nem befolyásolja.
Dr. Pintér Gábor: Van rá lehetőség, ha van annyi önrészünk, hogy meg tudjuk előlegezni,
akkor az államkincstár a különbözetet a szállítói szerződéssel finanszírozza.
Ivánkovics Ottó: Kérdés, javaslat, észrevétel?
Nincs.
Aki a határozati javaslatot elfogadja azzal a módosítással,
pontosítjuk, kérem kézfeltartással jelezze.

hogy a végszámla összegét

Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
67/2011. (V.05.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja
a
Táblavilág
Magyarország Kft. szerződésmódosítási kérelmét az
előterjesztéshez csatolt szerződésmódosításban
foglaltaknak megfelelően, a végszámla összege és a
szöveges rész pontosítása mellett.
Felkéri
a
polgármestert,
hogy
a
szerződésmódosítást írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
dr. Pintér Gábor jegyző

2. Méhnyakrák elleni védőoltás önkormányzati támogatása a 1314 éves korosztály számára („Összefogás a méhnyakrák ellen”
program keretében)
Ivánkovics Ottó: Pillanatnyilag 7 diák szülei nyilatkoztak pozitívan. A kérdőívet 16 szülő
még nem küldte vissza, ha ők is nyilatkoznak, lehetséges, hogy néhány pozitív válasz még
érkezik.
Én támogatásra javasolom.
Egyéb észrevétel, javaslat?

Készült: 2011. május 5-i Képviselő-testületi ülésen.
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Nincs.
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
68/2011. (V.05.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete csatlakozik az „Összefogás a
méhnyakrák ellen” programhoz és finanszírozza a
3 védőoltás közül az utolsót 7 fő (nagycenki
lakcímmel rendelkező diák) jelentkező esetében,
összesen 111.300 Ft összegben, amennyiben az első
két oltás költségeit a szülők vállalják. Felkéri a
jegyzőt, hogy a költségeket a 2011. évi költségvetési
rendeletben biztosítsa. Megbízza a védőnőt, hogy a
védőoltás előkészítésével és lebonyolításával
kapcsolatos feladatokat tegye meg.
Felelős: Csitkovicsné Prajczer Erika védőnő
dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: 2011. június 30.

Egyebek:
Tornacsarnok gondnokok munkaköri leírása
Csorba János: Átbeszéltük a Tornacsarnok gondnokokkal, mi az, amit ők még át tudnának
vállalni. Felajánlottam nekik, hogy vállalják el a Játszótér teljes karbantartását, gondnokságát.
Az ő javaslatuk, hogy a régi munkaköri leírásuk maradna meg, az ki lenne egészítve a
következő pontokkal, amit írásba is adtak, ezt be is mutatom:
 A Kisállé nyírása
 A játszótér nyírása, gondozása
 A két sportpálya szükség szerinti öntözése
 Az iskolaudvar nyírása, gyomirtózása
Ha ezzel ki lenne egészítve az ő régi munkaköri leírásuk, ők ezt aláírnák.
Ha ezt nem fogadja el a Képviselő-testület, gondolkodjanak el, mert akkor ők elmennek. Ők
azt is el tudják fogadni, ha nem ővelük gondolja a testület vagy polgármester úr a jövőt.
Szeretnék megtartani a munkahelyüket, de mindenáron nem. Belátják, hogy a munkaköri
változások miatt felszabadult munkaidejükben más munkát is el kell végezniük. Ők úgy érzik,
hogy ezt be tudnák vállalni. Döntse el a Képviselő-testület.
Ivánkovics Ottó: Én ezt korrektnek tartom. Jegyző úr milyen határidővel tudja megoldani
ennek a technikai oldalát?
Dr. Pintér Gábor: Megvan a régi munkaköri leírás, ezekkel a pontokkal ki kell egészíteni.
Ivánkovics Ottó: Aki ezt elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.

Készült: 2011. május 5-i Képviselő-testületi ülésen.
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Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
69/2011. (V.05.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Tornacsarnok gondnokok
hatályban lévő munkaköri leírását a következőkkel
egészíti ki:

A Kisállé nyírása

A játszótér nyírása, gondozása

A két sportpálya szükség szerinti öntözése

Az iskolaudvar nyírása, gyomirtózása
Felkéri a jegyzőt, hogy a munkaköri leírások
módosítását készítse elő.
Felhatalmazza a polgármestert a munkaköri
leírások aláírására.
Határidő: 2011. május 9.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
dr. Pintér Gábor jegyző

Pölcz Imréné ügye
Csorba János: Pölcz Imrénével beszéltem, ő azt kéri, mivel lakossági bejelentést tett, írásos
értesítést kér róla, hogy mi történt. Továbbra is ott labdáznak a gyerekek, őt ez zavarja.
Dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit: Én változatlanul a gumiszőnyeget látnám megoldásnak.
Csorba János: Én azt gondolom, hogy a Játszótér helyett a Sportcsarnok melletti pályán ki
lehetne alakítani egy betonos részt kosárlabdapalánkhoz.
Értesíteni kell a Magdi nénit, hogy a megbeszélés Simon Péter és az Önkormányzat között
létrejött.
Ivánkovics Ottó: Simon Péter azt javasolja, hogy készüljön egy független szakértői jelentés.
Megkeresett egy szakértőt, és fizetné is az árát.
Köszönöm szépen, a testületi ülést bezárom.
Jegyzőkönyv lezárva.
Kmf.

Dr. Pintér Gábor
jegyző

Készült: 2011. május 5-i Képviselő-testületi ülésen.

Ivánkovics Ottó
polgármester

