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

Szám: 91-8/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. május 26.
napján megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak:

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

Meghívottak:

dr. Dobos József Sopron MJV jegyző
dr. Kovács Gábor jogász
Rétfalvi Balázs STKH Kft
Hüse Gabriella iskolaigazgató
Bogjos Antalné kérelmező
Bogjos Antal kérelmező
Tóbiás József kérelmező

Napirend:
1. A Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás kezességvállalási szerződése
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
2. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatója az egyesület 2010. évi munkájáról
Előterjesztő: az egyesület képviselője
3. A Nagycenki Sportegyesület tájékoztatója az egyesület 2010. évi munkájáról
Előterjesztő: az egyesület képviselője
4. Nagycenk, Gyár u, Dózsa krt., Összekötő út, vízjogi engedélye
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
5. Get-Energy Kft ajánlata
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
6. A Széchenyi István Általános Iskola SZMSZ módosítása
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
7. A Széchenyi István Általános Iskola Pedagógia Program módosításának elfogadása
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
8. Lejárt határidejű határozatok ismertetése
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Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
9. Bogjos Antalné kérelme
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
10. Samu Bernadett kérelme
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
11. Szekendy Szaniszló kérelme
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
12. Nem vezető beosztású közalkalmazottak, köztisztviselők kiemelt munkavégzésért történő
soron kívüli jutalmazása
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
13. Gyermeknapra támogatási kérelem
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
Egyebek:
- vadásztársaságok haszonbérleti bérleti díjának befizetése
- Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt Közgyűlése
- „Vízkincs 2004” Közalapítvány Alapító Okirat módosítása
- Fertőtáj Világörökségi pályázati alap
- Nemzeti Vágta elmaradt támogatási szerződés aláírása
- KMB iroda önkormányzati használatba kérése
- Országos Széchenyi Kör pályázati ügye
- Sportcsarnok gondnokainak munkaköri leírás módosítása
- Natura túra útvonalak
Zárt Ülés:
1. Hüse Gabriella ügye
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
2. Sarkadi Erzsébet ügyének állásáról tájékoztató
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
3. Tájékoztatás az iskolában történt szülői atrocitásról
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
Ivánkovics Ottó: Tisztelt Képviselők, Tisztelt meghívott Vendégek! A mai május 26-i
Képviselő-testületi ülést megnyitom. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, hiszen
valamennyi képviselő jelen van. Az előterjesztéseket a Képviselők megkapták. Szeretném
megkérdezni, hogy van-e valakinek új napirendi pont javaslata?
Csorba János: Igen, nekem lenne. A Nagycenki Sportegyesület megkért, hogy a
beszámolójukat a jövő hónapra szeretnék áttenni, mert akadályoztatva voltak, hogy
elkészítsék.
A másik napirendi pont javaslatom Pölcz Imréné kérelmének további tárgyalása.

Készült: 2011. május 26-i Képviselő-testületi ülésen.
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Ivánkovics Ottó: Köszönöm szépen.
A napirend a következőképpen alakulna:
1. A Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás kezességvállalási szerződése
2. Bogjos Antalné kérelme
3. Samu Bernadett kérelme
4. A Széchenyi István Általános Iskola SZMSZ módosítása
5. A Széchenyi István Általános Iskola Pedagógia Program módosításának elfogadása,
valamint Hüse Gabriella ügye (igazgatónő hozzájárult a nyílt tárgyaláshoz)
6. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatója az egyesület 2010. évi munkájáról
7. Nagycenk, Gyár u, Dózsa krt., Összekötő út, vízjogi engedélye
8. Get-Energy Kft ajánlata
9. Szekendy Szaniszló kérelme
10. Lejárt határidejű határozatok ismertetése
11. Nem vezető beosztású közalkalmazottak, köztisztviselők kiemelt munkavégzésért történő
soron kívüli jutalmazása
12. Gyermeknapra támogatási kérelem
13. Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Megyei fenntartású intézményei
átszervezéséről szóló állásfoglalás elfogadása
14. Országos Széchenyi Kör pályázati ügye
15. Pölcz Imréné kérelmének további tárgyalása
16. Egyebek
- vadásztársaságok haszonbérleti bérleti díjának befizetése
- Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt Közgyűlése
- „Vízkincs 2004” Közalapítvány Alapító Okirat módosítása
- Fertőtáj Világörökségi pályázati alap
- Nemzeti Vágta elmaradt támogatási szerződés aláírása
- KMB iroda önkormányzati használatba kérése
- Sportcsarnok gondnokainak munkaköri leírás módosítása
- Natura túra útvonalak
- Napsugár Alapítvány kérelme
- Óvoda VELUX pályázatáról ismertetés
- Bábszínház ajánlata
- VIAT Kft ajánlata
Zárt ülés:
1. Sarkadi Erzsébet ügyének állásáról tájékoztató
2. Tájékoztatás az iskolában történt szülői atrocitásról
3. Jegyző munkájával kapcsolatos értékelés
Ivánkovics Ottó: Aki ezekkel a napirendi pontokkal egyetért, kérem jelezze kézfeltartással.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
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1. A Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás
kezességvállalási szerződése
Ivánkovics Ottó: Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Dobos József Sopron Megyei Jogú
Város jegyzőjét, Rétfalvi Balázs urat, a Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás
titkárát és dr. Kovás Gábor jogász urat. Mivel SZMSZ-ünk nem teszi lehetővé, hogy 1 millió
Ft felett testületi határozat nélkül írjon alá a jegyző vagy a polgármester, ezért tárgyalnunk
kell. E-mail-en kiküldésre került a május 13-i dátumozású kötvénykibocsátás,
kezességvállalási szerződés. Illetve a Társulási Tanács vezetőségének az április 27-i ülésének
jegyzőkönyve.
Szeretném megkérdezni jegyző urat, hogy van-e hozzáfűznivalója?
Dr. Pintér Gábor: Nincs.
Ivánkovics Ottó: Akkor átadnám a szót dr. Dobos József jegyző úrnak, ha szóbeli
kiegészítést kívánnak tenni.
Dr. Dobos József: Tisztelt Képviselő-testület! Minden anyag a rendelkezésükre áll a
döntéssel kapcsolatban. Minden önkormányzat aláírta a kezességvállalási szerződést, ebben a
folyamatban Önök az utolsók. Az általános szabályzattól eltérően ez nem egyetemleges
kötelezettség, hanem minden önkormányzat csak az ő lakosságszámát megilletően vállal
készfizető kezességet.
Ivánkovics Ottó: Ez Nagycenk vonatkozásában 36.037.425 Ft-ot jelent lakosságszám
arányosan. A készfizető kezesség lényege, hogy csak és akkor kellene helytállnunk, ha a
társulás fizetési késedelembe esne.
Dr. Dobos József: Nem is a társulás, hanem a társulásnak cége vállalja ennek az összegnek a
kifizetését. Ha ez a cég késedelembe esne, illetve, ha a vagyona nem lenne elég a törlesztések
kifizetéséhez, akkor lépnének be az önkormányzatok saját maguk nevében, illetve Sopron 23
önkormányzat nevében vállal első készfizető kezességet.
Ivánkovics Ottó: Nagycenken valósulna meg egy olyan hulladékudvar, ami az unió-s
normáknak megfelelően fog működni. A nagycenkiek érdekét szolgálná, kulturált
körülmények között működne. Ez bevételi forrást is jelenthet Nagycenknek, a bérleti díjat a
napokban befizette a társulás. Munkahelyet is tud teremteni. Az utolsó pillanatban sikerült a
nagycenki szeméttelep rekultivációját is hozzátenni a társpályázathoz, ez több mint 100 millió
Ft az nagycenki illegális szeméttelep rekultivációját nézve. A közbeszerzési folyamat ebben a
rekultivációs témakörben lezárult.
Rétfalvi Balázs: Zajlik a közbeszerzési kivitelezőnek a kiválasztása. Június 2-i határidővel
fognak beérkezni az ajánlatok. Ezután lesz a bontás, értékelés. Reményeink szerint júliusban
alá tudjuk írni a szerződést a kiválasztott kivitelezővel. Ezt követően kezdődhet a
rekultivációs munka.
Ivánkovics Ottó: Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni van-e észrevétel, kérdés,
javaslat?
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Dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit: Hány év múlva várható, hogy felszabadul ez a
kötelezettségvállalás?
Rétfalvi Balázs: 2025-ben.
Horváth László: Ha a költségek és kamatok elszabadulnak, milyen garanciát ad arra a mi
szerződésünk?
Dr. Dobos József: Azért nem tudnak elszabadulni a költségek, mert a beruházást záros
határidőn belül be kell fejezni. Ennek 2012. december 31. a végpontja. Csak azokat lehet
megépíteni, amit engedélyeztettek.
Már semelyik bank nem ad úgy hitelt, hogy kamatot nem számít fel. Ez a kamat teljes
mértékben vállalható.
Dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit: Ha ez elkészül, miből látják ennek a 2 milliárd forintnak
a visszajövetelét?
Dr. Dobos József: A hulladékszállítás díjából. Ez a futamidőn belül meg kell, hogy térüljön.
Ivánkovics Ottó: Ha nincs további kérdés, akkor az I. határozati javaslatot bocsátom
szavazásra. Aki ezt elfogadja, kérem jelezze kézfeltartással.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
70/2011. (V.26.) Kt. határozat
Nagycenk Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás
Erste
Bankkal
kötendő,
az
előterjesztésben
mellékelt
készfizető
kezességvállalási szerződését, 36.037.425. Ft
kezességvállalás
erejéig,
a
szerződésben
meghatározott felek között létrejött korlátozott
készfizetési kezességi felelősséggel.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
kezességvállalási szerződés aláírására.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester,
dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: azonnal

2. Bogjos Antalné kérelme
Ivánkovics Ottó: Közel 300 ezer forintnyi felújítási munka került elvégzésre (az iskola u. 3.
sz. alatti lakásban). A helyszíni szemle megtartása során olyan kompromisszumos javaslat
született, hogy 150 ezer Ft-ot szerencsés lenne elfogadni, úgy hogy 20 ezer Ft-jával lakná le a
Bogjos család, akik 4 gyermeket hoztak az oktatási intézményeinkbe. A néhány hónapos itt
lakás kellemes tapasztalatokkal bír. Szép rendet tettek az udvaron és a lakás is szépen ki lett
alakítva. Beszéltük a bejárati kapu cseréjéről, ami nagyon rossz állapotban van, illetve a
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kémény is nagyon rossz állapotban van. Szóban úgy nyilatkozott Bogjos Antal, hogy ezeket a
munkákat is elvégzi. A szükséges tégla és vaskapu megvásárlását szeretnék kérni az
önkormányzattól majd a jövőben.
Szeretném megkérdezni Bogjosékat, szeretnének-e hozzászólni?
Bogjos Antal: Amit önköltségen meg lehet csinálni, azt megcsináljuk, konyhát, fürdőt
szeretnénk még újracsempézni.
Ivánkovics Ottó: Köszönöm szépen. Aki elfogadja, hogy 7,5 hónapig havi 20 ezer Ft-ot
kelljen fizetni a Bogjos családnak, utolsó hónap esetében 30 ezer Ft-ot, plusz a rezsi
költségeket, kérem kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
71/2011. (V.26.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület elfogadja Bogjos Antalné kérelmét és 7
havi lakbérbeszámítást engedélyez 2011. április 1től 2011. november 15-ig, a Nagycenk, Iskola u. 3.
sz. önkormányzati bérlakás havi bérleti díjának
terhére, havi 20 ezer Ft erejéig.
Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt
értesítse, és a bérleti szerződést e szerint módosítsa.
Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: 2011. június 30.

3. Samu Bernadett kérelme
Ivánkovics Ottó: A Képviselő-testület korábbi döntése szerint Samu Bernadették határozott
időre kapták meg a lakást, 1+1 évre, ez most június 30-án lejár. Kérelmezték, hogy
hosszabbítsuk meg ezt a szerződést. Én mindenféleképpen támogatnám, egy nagyon dolgos
családot ismertünk meg személyükben. Kisebb megcsúszások a mai világban előfordulnak, de
megegyezés, megbeszélés szerint mindig pótolták a lakbért.
Van-e kérdés, észrevétel, illetve milyen módon hosszabbítsuk meg ezt a bérleti szerződést?
Horváth László alpolgármester úr határozatlan időt javasol.
Javasolnám a határozatlan időt.
Ha nincs kérdés, észrevétel, szavazhatunk. Aki elfogadja a határozati javaslatot határozatlan
idejű szerződéssel, kérem kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
72/2011. (V.26.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület elfogadja Samu Bernadett kérelmét és
határozatlan időre lakásbérleti szerződést köt a
kérelmezővel a Nagycenk, Iskola u. 5. sz.
önkormányzati bérlakásra.
Készült: 2011. május 26-i Képviselő-testületi ülésen.
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Felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására, és egyben felkéri a jegyzőt a szerződés
elkészítésére.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester, dr. Pintér
Gábor jegyző
Határidő: 2011. június 10.

4. A Széchenyi István Általános Iskola SZMSZ módosítása
Dr. Pintér Gábor: Igazgatónő elkészítette az iskolai SZMSZ módosítását. Az egyeztetések
megtörténtek, kivéve a Fertőbozi Képviselő-testületet, ők június közepén tárgyalják.
Ivánkovics Ottó: Megkérdezném igazgató asszony, van-e hozzáfűznivalója?
Hüse Gabriella: Nincs.
Ivánkovics Ottó: Képviselő-testület részéről?
Nincs.
Ivánkovics Ottó polgármester néhány technikai észrevételt tett a módosított SZMSZ-re
vonatkozóan, melyet az igazgatónő és a Képviselő-testület is elfogadott.
Ivánkovics Ottó: Ha más észrevétel nincs, a határozati javaslatot szavazásra bocsátom, aki
elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
73/2011. (V.26.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete technikai észrevételek figyelembe vételével
és módosításával elfogadja a Széchenyi István
Általános Iskola Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az SZMSZ
egységes szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon.
Továbbá felkéri a Jegyzőt, hogy Fertőboz Község
Önkormányzatát a döntésről tájékoztassa.
Felelős: Hüse Gabriella iskolaigazgató,
dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: 2011. június 15.
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5. A Széchenyi István Általános Iskola Pedagógia Program
módosításának elfogadása,
valamint Hüse Gabriella ügye
(igazgatónő hozzájárult a nyílt tárgyaláshoz)
Ivánkovics Ottó: A képviselők megkapták az írásos előterjesztést. Kérdés, észrevétel van-e?
Igazgatónőnek hozzáfűznivalója? Igazgatónőnek meddig kellett volna ezt előterjesztenie a
Képviselő-testületnek?
Hüse Gabriella: 2010. december 31-ig.
Ivánkovics Ottó: Nem lett előterjesztve és így nem is tárgyalta a Képviselő-testület.
Hüse Gabriella: Én áthoztam az önkormányzathoz, jegyző asszony azután intézkedett a
szakértői vélemény megkéréséről, miután én ezt áthoztam. A téli szünetben sikerült szakértőt
találnia.
Ivánkovics Ottó: Ön december 26-án küldte meg a szakértőnek e-mailen. Ön azt gondolta,
hogy december 31-ig még vissza is érkezik a szakértőtől, meg a testület foglalkozni is fog
vele?
Hüse Gabriella: A szakértő megbízását a jegyző asszony végezte, ő kérte fel, ő végezte az
egyeztetést, az ezzel kapcsolatos levelet én tőle kaptam. Tőle kaptam a felkérést, hogy a két
ünnep között juttassam el a szakértő úr számára e-mailben a programot.
Ivánkovics Ottó: Az ön intézményvezetői feladatkörébe tartozott volna, hogy az oktatási
törvény előírásainak megfelelően végezze el a Pedagógiai Program módosítását az előírt
módon egyeztesse, majd a szakértői véleményt fogadtassa el a fenntartóval.
Hüse Gabriella: Nem. Nekem az első technikai példányt kell áthoznom jegyző asszonynak és
csak a jegyző kérheti fel a szakértőt.
Ivánkovics Ottó: Tehát december 10-én áthozta ezt a jegyző asszonyhoz.
Hüse Gabriella: Igen.
Ivánkovics Ottó: Számomra egy kicsit furcsa, hogy május 26-án fogadjuk el azt a Pedagógiai
Program módosítást, ami a 2010-2011-es tanévre vonatkozik. Tehát tanévzáró előtt két héttel.
Hüse Gabriella: Volt egy előzetes elfogadása is szeptemberben, amikor a Képviselő-testület
elfogadta ettől a Pedagógiai Programtól való eltérést, abban szerepelnek ezek, hogy mely
pontokban lesz a módosítás.
Ivánkovics Ottó: Amit a törvény szerint december 31-ig kellett volna beterjesztenie és
elfogadtatnia a Képviselő-testülettel.
Hüse Gabriella: Én áthoztam, a beterjesztő a jegyző.
Ivánkovics Ottó: Más észrevétel, kérdés?

Készült: 2011. május 26-i Képviselő-testületi ülésen.
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Nincs. Szavazásra bocsátom, aki elfogadja a Széchenyi István Általános Iskola Pedagógiai
Program módosítását, kérem jelezze kézfeltartással.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
74/2011. (V.26.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a nagycenki Széchenyi István
Általános
Iskola
Pedagógiai
Programját
jóváhagyja.
Felelős: Hüse Gabriella iskolaigazgató, dr. Pintér
Gábor jegyző
Határidő: azonnal
Ivánkovics Ottó: A figyelmeztetésről a tájékoztató kiküldésre került a Képviselő-testület
tagjainak, illetve Hüse Gabriella igazgatónő erre választ is fogalmazott meg május 23-i
levelében. Ezzel a tájékoztatás megtörtént, szeretném megkérdezni, hogy valaki erre
vonatkozóan szeretne-e kiegészítéssel élni?
Nem.
Hüse Gabriella: Nekem csak egy kérésem van, a jegyzőkönyv többi részét legyenek szívesek
nekem megküldeni.
Ivánkovics Ottó: Azt mondanám, hogy erre nincsen mód, azért sem, mert ez egy nyilvános
ülés, erről egy nyilvános jegyzőkönyv fog készülni, ez mindenki számára hozzáférhető, akár a
Polgármesteri Hivatalban, akár a honlapunkon. De ezt egy rendkívüli esetben természetesen
megteszem, illetve jeleznék két dolgot az Ön válaszára vonatkozóan. (idézet Hüse Gabriella
leveléből): „A gyógytestnevelési órák az intézmény által nyújtott szolgáltatások körébe
tartoznak, melyet Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 2010. június 18-án fogadott el.
„2010. június
18-án nem volt Képviselő-testületi ülésünk. Erről önnek tudomása van, ezért furcsának
érzetem, hogy a kérdésemre korrekciós javaslatával nem élt. Akkor én most ezt jelzem. Tehát
valótlannak tűnik ez az állítása önnek.
Szabadságos kérdéskörben nem az volt a probléma, hogy 2010-es szabadságát vette volna Ön
ki, vagy sem. Hanem az volt a probléma, hogy utólagosan nyújtotta be szabadság kérelmét.
Illetve jegyző urat kértem meg, hogy készítsen egy feljegyzést a TIOP pályázattal
kapcsolatban, ezt a feljegyzést is eljuttatjuk majd Önhöz. Ez a feljegyzés arról szól, hogy ön
TIOP 1.1.1 2011. május 4-én készült helyszíni szemle jegyzőkönyvét annak ellenére, hogy Ön
fel van sorolva, mint projekt menedzser, nem írta alá május 25-ig.
Hüse Gabriella: Elkészítettem erre is az írásbeli választ, jegyző úrnak holnapi nap folyamán
áthozom. A minisztériumból azt a választ kaptam, hogy a projekt szempontjából nem
szükséges a projektmenedzser aláírása.
Időközben tudomást szereztünk arról, hogy a projekt benyújtott módosított kérelmét
elfogadták, minden hibátlan, és körülbelül kéthetes időintervallumon belül a számlára utalják
a pénzt.
Ivánkovics Ottó: Köszönöm szépen, nem hiszem, hogy erről vitát kellene nyitnunk.
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Matiasec János: Itt szerepel egy olyan sor, hogy az igazolatlan napok kapcsán a szükséges
intézkedéseket meg kell tenni. Azt szeretném megkérdezni, hogy mit takar a „szükséges
intézkedések”?
Ivánkovics Ottó: Nekem még nem volt a praxisomban, hogy valaki igazolatlanul mulasztott
volna. De gondolom, hogy ennek valamilyen bér jellegű vagy egyéb következményei kell
hogy legyenek. Ha nem, akkor jegyző megállapítja, hogy nincs intézkedni való. De nekem
kötelességem erről tájékoztatni a jegyző urat.
Matiasec János: Azt javasolom, hogy próbáljunk meg humánus megoldást találni.
Ivánkovics Ottó: Megvizsgáljuk jegyző úrral, hogy mi a törvényes és lehetséges megoldás.
Csorba János: Két nagyon fontos személy a falu életében az iskolaigazgató és a
polgármester. Én, mint képviselő reménykedem, és szeretném, ha jó munkakapcsolat alakulna
ki mindkét oldalról. Ez a falu érdeke. Fontos, hogy a két vezető együtt tudjon dolgozni.
Ivánkovics Ottó: Köszönöm szépen.
Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy tegnap délután néhány kérdés átbeszélése
erejéig beszélgetést folytattam Hüse Gabriella igazgatónővel, egyrészt a túlórákat tekintettük
át, itt kis mértékű csökkenés tapasztalható. Szerinte ez még nem tükrözi a januári
döntéseinkbe vetett reményeinket. Illetve a nyári festési árajánlatokról tájékoztatott engem
igazgató asszony.
Hüse Gabriella: Elkészítettem írásban, holnap áthozom az árajánlatokat.
Ivánkovics Ottó: Nem Ön döntött az árajánlatokról, hanem a tantestület?
Hüse Gabriella: Először megbeszéljük, hogy a keretből, ami rendelkezésünkre áll, a
pedagógusok mit tartanak fontosnak, melyik része legyen az iskolának felújítva.
Megbeszéltük a beérkezett árajánlatokat, és arról közösen döntöttünk, hogy mely munkálatok
legyenek megvalósítva.
Ivánkovics Ottó: A benyújtott árajánlatok kapcsán ki dönt arról, hogy melyik árajánlat kerül
elfogadásra?
Hüse Gabriella: A nevelőtestület véleménye alapján az igazgató dönthet.
Ivánkovics Ottó: Korábban úgy tudom az igazgató hatásköre volt. Tehát most is az Ön
döntése?
Hüse Gabriella: Igen.
Ivánkovics Ottó: Szeretném megkérdezni, hogy a nyári szünetre vonatkozóan milyen
elképzelései vannak? Több iskolában van nyári gyerekfelügyelet.
Hüse Gabriella: Ilyen igény még nem jelentkezett. A nyár folyamán, augusztus elején lesz az
első osztályosok ovi-sulija, a nyári szabadságok június vége, július és augusztus elejére esik,
ekkor kerülnek kiadásra. Úszótanfolyam lesz július 20-tól 10 munkanapon keresztül, aminek a
kíséretét vállalják a pedagógusok. Azt az időszakot kell megszervezni, amikor zárva van az
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intézmény, tavalyi évben ez egy egész hónap volt. A felújítások június végére esnek, a kolléga
úgy tárgyalt a mesterekkel, hogy június 15-e után kezdődjenek meg és még június végéig
fejeződjenek be.
Ivánkovics Ottó: Egy kollégát jelölt ki, hogy tárgyaljon az ajánlattevőkkel?
Hüse Gabriella: Igen. Minden munkának megvan a felelőse.
Ivánkovics Ottó: Nem az Ön feladatköre, hogy tárgyaljon azzal a néhány vállalkozóval, aki a
felújításokat végzi?
Hüse Gabriella: Nem.
Ivánkovics Ottó: Köszönöm szépen.
Még két kérdésem lenne: jubilálók lesznek-e?
Hüse Gabriella: Igen.
Ivánkovics Ottó: Mikor jelent ez kiadást az önkormányzatunk számára?
Hüse Gabriella: Június első negyedében és augusztus közepe körül.
Ivánkovics Ottó: Van-e Önnek arról tudomása, hogy nyugdíjaztatásával kapcsolatban bárki
is beadta volna a tantestület tagjai közül a kérelmét?
Hüse Gabriella: Igen, volt egy kérelem beadás, de pár napon belül visszavonásra került.

6. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatója az egyesület 2010.
évi munkájáról
Ivánkovics Ottó: Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolóját ma kaptuk meg e-mailen.
Nekem egy észrevételem van ezzel kapcsolatban, amellett, hogy egy nagyon takarékos
gazdálkodást tartalmaz a táblázat. Azt kevésbé érzem jónak, hogy pl. Sopronkeresztúri
testvéri kapcsolat ápolása vonatkozásában másfél évvel az események után kapok
tájékoztatást. Adott esetben azt is el tudom képzelni, hogy egy kis hiányérzete lehetett a
sopronkeresztúri szervezőknek, amikor a nagycenki tűzoltókat nem kísérte el hivatalosan
önkormányzati delegáció.
Kérem jegyző urat, hogy írásban legyen a Tűzoltó Egyesület értesítve, hogy az ilyen és ehhez
hasonló eseményekről szíveskedjenek előzetesen a polgármestert tájékoztatni. Felkínálva a
lehetőséget arra, hogy erősítsük személyes jelenléttel az ilyen kapcsolatainkat.
Egyébként elfogadásra javasolom a beszámolót. Aki egyetért vele, kérem jelezze
kézfeltartással.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
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75/2011. (V.26.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Nagycenk
Nagyközség
Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2010. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester

7. Nagycenk, Gyár u, Dózsa krt., Összekötő út, vízjogi engedélye
Dr. Pintér Gábor: Kiss József műszaki ellenőr hívta fel a figyelmünket, hogy az engedélyes
tervek alapján a vízjogi létesítési engedély 2010. május 30-ig volt hatályos. A belterületi
vízrendezés II. ütem vízjogi létesítési engedélye pedig 2011. június 11-ig érvényes.
Ivánkovics Ottó: Van-e kérdés, javaslat?
Nincs. Én egyik engedélyt sem javasolom, mivel ezek az engedélyek egyrészt nagyon sok
pénzbe kerülnek, másrészt pedig ugyanúgy lejárnak. Vannak olyan futó pályázataink, amihez
épp elég lesz az önrészt biztosítani.
Az I. határozat „B” variációját teszem fel szavazásra, aki elfogadja, kérem kézfeltartással
jelezze.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
76/2011. (V.26.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete nem fogadja el a Gyár utca,
Dózsa krt, Összekötő út csapadékvíz elvezetését
tartalmazó engedélyes tervek megújítását.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző
Ivánkovics Ottó: II. határozati javaslat „B” variációját teszem fel szavazásra, aki ezzel
egyetért, kérem jelezze kézfeltartással.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
77/2011. (V.26.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete nem fogadja el a belterületi
vízrendezés II. ütem vízjogi létesítési engedélyének
meghosszabbítását.
Határidő: 2011. június 3.
Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző
Készült: 2011. május 26-i Képviselő-testületi ülésen.
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8. Get-Energy Kft ajánlata
Ivánkovics Ottó: A Get-Energy Kft megvizsgálná két évre visszamenően a közüzemi
számláinkat díjmentesen. Ha és amennyiben olyan téves túlszámlázást talál, ami alapján jogos
követeléssel léphetünk fel a szolgáltatóval szemben, akkor a jogos és visszakapott összeg 50
%-ra tart igényt, mint sikerdíjra.
Ha nincs egyéb kérdés, észrevétel, az I. határozati javaslat „A” részét teszem fel szavazásra,
aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
78/2011. (V.26.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja a Get-Energy Kft.
energiamenedzsment megbízási szerződését az
előterjesztésben mellékelt ajánlatnak megfelelően.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
szerződés aláírására.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester,
dr. Pintér Gábor jegyző
Ivánkovics Ottó: A II. határozati javaslat „B” részét teszem fel szavazásra, aki elfogadja,
kérem kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
79/2011. (V.26.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete nem fogadja el a Get-Energy
Kft. energia beszerzési szerződését.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
döntésről a Get-Energy Kft-t tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester,
dr. Pintér Gábor jegyző

9. Szekendy Szaniszló kérelme
Ivánkovics Ottó: A szolgalmi jog megadásával megoldódna a lakos problémája. Javaslom
elfogadásra, aki elfogadja, kérem jelezze.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
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80/2011. (V.26.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület elfogadja Szekendy Szaniszló Nagycenk,
Vám u. 5. sz. alatti lakos kérelmét és átjárási
szolgalmi jog bejegyzését engedélyezi
az
Önkormányzat tulajdonában levő 011 hrsz-ú szántó
művelési
ingatlan
terhére.
A
szolgalom
bejegyzésének költségeiről a kérelmező köteles
gondoskodni. Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a
kérelmezőt értesítse.
Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: 2011. június 30.

10. Lejárt határidejű határozatok ismertetése
Glóbits Zsuzsanna: A határozatok teljesültek, illetve még nem járt le a határidejük.

11. Nem vezető beosztású közalkalmazottak, köztisztviselők
kiemelt munkavégzésért történő soron kívüli jutalmazása
Ivánkovics Ottó: Azt gondolom, mind a pedagógus nap, mind a köztisztviselői nap
közeledtével erre külön figyelmet kell fordítani. Anyagi lehetőségünk ezt megengedi. Van-e
esetleg hozzáfűznivaló?
Akkor azt javasolom, hogy 5000 Ft/fő összegben határozzuk meg személyenként. Aki
egyetért a határozati javaslattal, kérem kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
81/2011. (V.26.) Kt. határozat
Nagycenk Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja 250.000,-Ft-os keret biztosítását (5000
Ft/fő
melegétel
utalvány
formájában)
a
Polgármesteri Hivatal és intézményei nem vezető
beosztású
közalkalmazottjai,
köztisztviselői
számára. Az összeget a 2011. évi költségvetés
tartaléka terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert
és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester,
dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: 2011. június 15.
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12. Gyermeknapra támogatási kérelem
Ivánkovics Ottó: Simon Péter úr több 100.000 Ft-os értékben az idén is ajánlott fel
játszóeszközöket. Főzéshez, az alapanyagok biztosítására, oklevelekre lehetne fordítani ezt a
40.000 Ft-ot. Aki elfogadja a kérelmet, kérem kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
82/2011. (V.26.) Kt. határozat
Nagycenk Önkormányzatának Képviselő-testülete
40.000,-Ft-al támogatja a Nagycenki Gyermeknap
játszótéri rendezvényét. Az összeget a 2011. évi
költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester,
dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: 2011. május 29.

13. Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Megyei
fenntartású intézményei átszervezéséről szóló állásfoglalás
elfogadása
Ivánkovics Ottó: Ez egy technikai jellegű döntés. Javasolom a jóváhagyást, aki elfogadja,
kérem, kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
83/2011. (V.26.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete egyetért a Győr-Moson-Sopron
Megyei Önkormányzat által fenntartott, eddig
önállóan működő intézmények – ezen belül a
közoktatási szakterületen: Győr-Moson-Sopron
Megyei Pedagógiai Intézet (Győr) és a
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Győr), a
szociális gondoskodás szakterületen: dr. Piróth
Endre Mentálhigiénés Otthon (Táplánypuszta) és
az
Értelmi
Fogyatékosok
Rehabilitációs
Intézménye (Koroncó-Zöldmajor), Idősek Otthona
Jobaháza) és a Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona
(Pásztori); a gyermekvédelem szakterületen: GyőrMoson-Sopron
Megye
Önkormányzatának
Gyermekvédelmi Központja (Győr) és a Doborjáni
Ferenc Nevelési-Oktatási Központ (Sopron) –
Készült: 2011. május 26-i Képviselő-testületi ülésen.
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feladatellátásának
összevonásával
és
egy
intézményben való ellátásával.
Az átszervezés koncepciója szerint a feladat-ellátási
hely nem szűnik meg, s a szakmai szolgáltatások
meglévő színvonalát ez az átalakítás nem
befolyásolja.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
Határidő: azonnal

14. Országos Széchenyi Kör pályázati ügye
Ivánkovics Ottó: Több, mint 1 év elteltével 430 ezer Ft a LEADER Egyesületen keresztül
megérkezett. A 485 ezer Ft-os előleget biztosított az önkormányzat. Vagyis 55 ezer Ft-os
deficit mutatkozik, erre vonatkozóan kér elengedési lehetőséget az Országos Széchenyi kör.
Ez a civil szervezet a legjelentősebb az országban, aki Széchenyi István emlékének méltó
megőrzéséért dolgozik. Több nagycenki tisztviselője, vezetője is van. A sikeres
együttműködés jegyében javasolom, hogy támogassuk a kérelmet. Aki elfogadja, kérem
jelezze kézfeltartással.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
84/2011. (V.26.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja
az
Országos
Széchenyi Kör kérelmét és a 2011. évi
költségvetésből pályázati támogatásként biztosít 55
ezer Ft-ot.
Határidő: azonnal
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
dr. Pintér Gábor jegyző

15. Pölcz Imréné kérelmének további tárgyalása
Csorba János: Tisztelt Képviselő-testület! Azért kértem ezt a napirendi pontot, hogy
tárgyaljuk újra, mert egyrészt megkaptuk az értesítést, hogy birtokvédelmi eljárást indítottak.
A másik pedig, ma megint megkeresett Magdi néni, hogy beszélgessünk a dologról. A
történetet ismeri a Képviselőtestület. Magdi néni kéri, hogy a kosárlabdapalánk leszerelésre
kerüljön. Ez már több éves dolog. Decemberben volt egy egyeztető beszélgetés, ott én tettem
ez olyan ígéretet, hogy véleményem szerint ezt a problémát meg tudjuk oldani. Azt
gondoltam, hogy Simon Péter úrral folytatott beszélgetés után arra a döntésre tudunk jutni,
hogy leszereljük a kosárlabdapalánkot. Simon Péter úr teljes mértékben elzárkózott attól,
hogy a palánk leszerelésre kerüljön. Szeretném kifejezni a tiszteletemet Simon Péter úrnak, ő
mecénása a falunak. De a Játszótér a falué, és a Játszótéren történt dolgokért mi vagyunk a
felelősek, illetve nem háríthatjuk át senki másra.
De Magdi nénit borzasztóan zavarja a labdapattogás. Magdi néninek mondtam, hogy
megpróbálok a Képviselő-testülettel beszélni, de először is átgondolom, hogy milyen
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megoldást lehetne erre találni. Én tennék egy javaslatot, amennyiben polgármester úr feltenné
szavazásra. Ebben az esetben hozzon döntést a Képviselő-testület. Az én javaslatom az lenne,
hogy a kosárlabdapalánkot leszerelnénk, és felszerelnénk a Sportcsarnoknál, a kazánház előtti
területen, ami lebetonozott. Azt a területet le kell aszfaltozni, az aszfaltozási költség az
önkormányzatnak nem kerül semmibe. Az önkormányzatnak azt a döntést kellene meghoznia,
hogy ezt az ügyet ebben a mederben elindítja. Az lenne a kérésem a Képviselő-testülethez,
hogy gondolják át, polgármester úr tegye fel szavazásra a javaslatomat, legyen róla döntés.
Így megoldódna a probléma, hogy a fiatalok a Sportpályán tudnának kosárlabdázni. A
játszótér nem 15-17 éves gyereknek a területe. Nem kívánnék szembemenni Simon Péterrel,
mert ő a falu mecénása, de a kötelesség…
Horváth László: Mindenki mondja el a véleményét. Ilyen adománynál mindig azt kell szem
előtt tartani, hogy tartozunk-e valamivel, van-e kötelességünk, mert ha igen, akkor ezt egy
szerződéssel kell tisztázni. Én most egy név szerinti állásfoglalást nagyon fontosnak tartok az
ügyben.
Bíró Béláné: Egyetértek Magdi néni panaszával, biztos nagyon zavaró és idegileg teljesen ki
van. Megoldást kell találnunk. Az, hogy Simon Péter úr adományozott a falunak, az egy
dolog, de nem tudom, meddig várja el azt, hogy ő rendelkezzen talán ott az egész Játszótér
felett. Jó dolog, hogy adományoz, de azt az önkormányzat döntse el, hogy a továbbiakban mit
akar ott. Azt, hogy a Magdi néni ügye hogyan fog folytatódni, nekünk kell eldönteni.
Dr. Hudomelné Dr. Dózsa Margit: Én is szívemen viselem Magdi néni sorsát, de nem
láttam az állapotán a romlást. De senki nem merné felvállalni, hogy emiatt valami katasztrófa
legyen. Született egy rossz döntés annak idején, és valahogy ezt meg kell oldani. Magdi
néninek csak egy dolog felel meg, ha le lesz szerelve a palánk.
Horváth László: Ha az megoldást hoz, hogy leszereljük a palánkot, akkor ezt írjuk le Simon
úrnak.
Csorba János: Én a magam részéről kérem, hogy legyen egy szavazás, én azt is megértem és
elfogadom teljes mértékben, ha a képviselők döntenek és nem kívánnak most foglalkozni
ezzel az üggyel. Egy szavazás legyen, hogy én le tudjak tenni erről a dologról, én többet már
nem tudok tenni érte. Én felvállaltam azt is, hogy szembementem a mecénással is.
Dr. Hudomelné Dr. Dózsa Margit: Én leülnék Simon Péter úrral beszélni.
Ben Sassi Lívia: Ha megbeszéljük vele, egész máshogy fog lejönni, mintha kiküldünk egy
hivatalos levelet. Akkor sem fog neki örülni, de annak akkor más formája van.
Csorba János: Ha a palánk le lesz szerelve, többet ezzel az üggyel nem fogunk foglalkozni,
erre garancia: Csorba János.
Ivánkovics Ottó: Ha túl sok féligazság van a történetben, akkor egész más kerekedik ki
belőle, mint ami valójában. Én kategorikusan tudom cáfolni, hogy Simon Péter úr nem kíván
ebben az ügyben kompromisszumot kötni bárkivel is. Én folyamatosan tájékoztatom őt az
ezzel kapcsolatos fejleményekről, amit sem el nem vár, sem nem kér, hanem én úgy érzem,
így kerek. Ő többször beszélt is Magdi nénivel, az utóbbi időszakban is, viszont volt, amikor
Magdi néni ezt nem teljesen valósághűen adta vissza véleményem szerint. Velünk
kapcsolatosan is úgy nyilatkozott, hogy „nem történt semmi”. Több százezer Ft-ot költött arra

Készült: 2011. május 26-i Képviselő-testületi ülésen.

18
Simon úr, hogy a lehető legnagyobb mértékben lehessen Magdi néni érdekeit is figyelembe
venni.
Nekem az a véleményem, hogy inkorrekt eljárást folytat a Magdi néni, nem csak azzal, hogy
ma, a Képviselő-testületi ülés napján keres meg bárkit is a Képviselő-testület tagjai közül,
hanem azért is, mert ügyvédhez fordul és az ügyvédhez fordulásának utolsó mondata az, hogy
„ jelen birtokvédelmi eljárással és az azt követő eljárással kapcsolatos költségei és kára
megtérítésére az önkormányzatot kérem kötelezni. Ezek összegét a későbbiekben
kimunkálom.”
Talán Magdi néninek is törekednie kellett volna a kompromisszumos megoldásra. Pölczné
által kifizetett szakértői eljárás is féloldalasra sikerült, hiszen elfelejtette meghívni az
önkormányzat képviselőit erre a vizsgálatra. Én ezt a legutóbbi levelemben fel is ajánlottam
neki. Pontosan azt ajánlottam fel Simon Péter költségén, hogy egy független szakértőt kérünk
fel. Az a kérésünk, hogy mind a két fél legyen ott, illetve Magdi néni adjon meg javasolt
időpontokat, mikor történjen meg ez a mérés. A levél május 13-án került kipostázásra a
részére, de válasz nem érkezett, pontosabban egy ügyvédi megkeresés volt rá a válasz. Akkor
most valaki fél, hogy egy igazán korrekt szakértői vélemény szülessen? Azt kategorikusan
cáfolom, hogy Simon Péter bárkit és bármilyen irányban presszionálna ez ügyben. Ő teljesen
szuverénnek érzi a Képviselő-testületet, az is. De azt azért fontosnak érzi kijelenteni, hogy a
kosárpalánk az, ami egyedüli játékra ad lehetőséget pillanatnyilag a Játszótéren, illetve mindig
újabb és újabb probléma jön elő Magdi néni részéről.
Bennem egy kérdés fogalmazódik meg, a nemes felajánlókat mi tartja vissza attól, hogy ezt
párhuzamosan megvalósítsák ott a Sportcsarnoknál? Az önmagában megfelezné a kosarazók
létszámát a Játszótéren. Talán ezt is ki kellene próbálni.
Csorba János: Magdi néninek alapból a labdapattogtatás a problémája. Hiába teszünk hálót
föléje, a labdapattogatási zaj akkor is behallatszik a lakásba. Én azért tettem fel ezt a dolgot,
hogy most legyen egy döntés, és én a mai nappal lezártam az ügyet. Ha nem teszi fel
polgármester úr szavazásra, akkor is lezárom az ügyet, mert azt mondom Magdi néninek, én
megtettem mindent, a maga ügyével többet nem tudok tenni. Magdi néni elmondja nekem a
problémáját és nekem, mint képviselő, kötelességem meghallgatni.
Nem tudom vissza lehetne-e nézni, hány döntést hoztunk, szerintem nem hoztunk még egyet
sem ez ügyben. Szavazásra ez a téma még feltéve nem volt.
Ivánkovics Ottó: De igen döntöttünk, 2011. március 31-én hoztuk a következő határozatot:
„36/2011. (III.31.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete eldöntötte, hogy Pölcz Imréné
Nagycenk, Major u. 24. szám alatti lakos kérelmét nem támogatja, azaz a Játszótéren lévő
kosárlabda palánkot a közösség érdekei szerint nem szerelteti le, nem helyezteti át. Egyben
felkéri a Kérelmezőt, hogy a Polgármesteri Hivatallal közösen dolgozzák ki a zajvédő fal
vagy a kérelmező kertje végén lévő pályaépítés esetleges létesítésével kapcsolatos feladatokat
(tervező felkutatása, megterveztetés, árajánlatok bekérése, anyagi fedezet biztosítása, stb.)
annak érdekében, hogy a kérelmezői és a közösségi érdek is érvényesülni tudjon a
legteljesebb mértékben.
Egyben háromoldalú közös megbeszélést javasol Pölcz Imréné kérelmezővel, Simon Péter
úrral és az Önkormányzattal.”
Nemes Viktória: Én megértem Magdi néni panaszát, azt hittem ezt egyszerű megoldani, de
kiderült, hogy nem olyan egyszerű. Azt gondolom, hogy egy független ember talán jobban
látná a megoldást.
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Ben Sassi Lívia: Én városban nőttem fel, lakótelep volt mögöttünk, ahol 20-30 gyerek
játszott együtt. Ott kosaraztunk, ott is volt zaj, a labda szólt. Ott is éltek idősek, fiatalok,
kisbabák, de soha nem volt probléma. Én értem Magdi nénit, amikor először hallottam ezt a
problémát, az első gondolatom az volt, hogy milyen jó lenne a Sportpályán a nagyobbaknak
kialakítani egy helyet, ahova oda lehetne vonzani őket. Akkor esetlegesen a palánk maradhat
a Játszótéren, viszont a nagyobb gyerekeket át kellene csábítani a másik területre. Én
egyetértek a Jánossal, hogy ez generációs probléma is lehet a Játszótéren a kicsik és nagyok
között. De ez egy Játszótér, ami mindig is zajjal fog járni. Inkább valami olyan megoldást
kellene keresni, hogy a nagyokat átcsábítani egy másik helyre.
Matiasec János: Az én véleményem, hogy szereljük fel a kosárlabdapalánkot a
Sportcsarnoknál, ahol Csorba János javasolta.
Horváth László: Én abban látom a hibát, hogy a Játszótér az zajos, de ahol gyerek van, ott
zaj van. Össze kellene ülnünk Simon Péterrel. Mindenki felelősen gondolja át.
Matiasec János: Amióta képviselő vagyok, ez téma. Elmentünk Magdi nénihez, ő idejött
hozzánk, beszélgettünk. Göngyölítjük, most is erről beszélünk. Jön az iskolai szünet, a
dömping.
Csorba János: Nekünk kell döntést hozni, minket választottak meg képviselőnek. A
problémákért nekünk kell vállalni a felelősséget. Fel lehet még a Péterrel szemben is vállalni
azt, hogy döntést hozok. Ha úgy gondolom, hogy ez a megoldás ebben a problémában. Én ezt
a javaslatot tettem. Én fel merem vállalni, ha a Péterrel le kell ülni, bármikor ezt a problémát
megmondom neki.
Ivánkovics Ottó: Örülök, hogy mindenki higgadtan, nyugodtan elmondta az álláspontját,
abban nincs semmi probléma, hogy különböző álláspontokon vagyunk. Azt javasolom, hogy 5
perces szünet után legyen titkos szavazás.
Aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
5 perc szünet
Ivánkovics Ottó: Csorba János hiteles tájékoztatása szerint, ha leszerelésre kerülne a
kosárlabdapalánk, Magdi néni visszavonja az ügyvédi eljárást, semmiféle perköltséget nem
támaszt az önkormányzat felé, illetve magánfelajánlásokból valósulna meg a
kosárlabdapalánk áthelyezése. A továbbiakban semmi más követeléssel nem fog Magdi néni
élni.
Ha úgy dönt a testület, hogy nem szereltetjük át, akkor az nem kizáró ok, hogy következő
testületi ülésen újból napirendre tudjon kerülni.
Titkos szavazás történt
Dr. Pintér Gábor: A titkos szavazás érvényes és eredményes volt.
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Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül
85/2011. (V.26.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Játszótéri
kosárlabdapalánkot áthelyezteti a Sportcsarnok
raktár kazánház előtti betonos területére.
Az áthelyezés, valamint a szükséges mértékű
aszfaltozás magánszemélyek felajánlásából valósul
meg, melynek koordinálását Csorba János
alpolgármester vállalta magára.
Felelős: Csorba János alpolgármester,
dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: folyamatos
Ben Sassi Lívia távozott, jelen lévő képviselők száma 6 fő.

16. Egyebek
Vadásztársaságok haszonbérleti díjának befizetése
Ivánkovics Ottó: Jegyző úr közreműködésével ez megtörtént végre, 30 ezer Ft befizetésre
került, az elmúlt 5 évre visszamenőleg, köszönöm.
Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt Közgyűlése
Ivánkovics Ottó: A Vízmű 2010. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta a
polgármesterekből álló közgyűlés. A 2010. évi eredmény felosztásra került egyhangú
szavazati aránnyal. Ez Nagycenk vonatkozásában 913 ezer Ft-os osztalékot jelent. Döntés
született a 2011. évi könyvvizsgálói díjról. Egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra került az
alapszabály módosítása.
„Vízkincs 2004” Közalapítvány Alapító Okirat módosítása
Ivánkovics Ottó: A 2010. évi munka elfogadása történt meg, illetve az Alapító Okirat
módosítása.
Fertőtáj Világörökségi pályázati alap
Ivánkovics Ottó: Anday Greese Marietta nyújtott be 200 ezer Ft-ra pályázatot a Fertő-táj
Világörökségi pályázati alaphoz, így összesen 400 ezer Ft támogatásban részesül az
önkormányzat, illetve a Fertő-táj Világörökségi alap jóvoltából.
Nemzeti Vágta elmaradt támogatási szerződés aláírása
Ivánkovics Ottó: Kiosztásra került a támogatási szerződés másolata.
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KMB iroda önkormányzati használatba kérése
Ivánkovics Ottó: Itt egy árajánlatot találunk, ami azt tartalmazná, hogy a nagy lakást hogyan
lehetne ketté bontani. Illetve még nem volt időnk foglalkozni a társasházzá alakítás
kérdésével.
Sportcsarnok gondnokainak munkaköri leírás módosítása
Ivánkovics Ottó: Kiosztásra került a sportcsarnok gondnokok munkaköri leírás bővítésének
dokumentuma.
Natura túra útvonalak
Ivánkovics Ottó: Ebben a kérdéskörben nem tudok tájékoztatást adni, ezt a következő
testületi ülésen szeretném megtenni.
Napsugár Alapítvány kérelme
Ivánkovics Ottó: Aki elfogad 10 ezer Ft-os támogatást, kérem kézfeltartással jelezze.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
86/2011. (V.26.) Kt. határozat
Nagycenk
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete 10.000,- Ft-al támogatja a
Napsugár Együtt a Beteg Gyermekekért és a
Rászorulókért Közhasznú Alapítványt (1121
Budapest, Ordas u. 6/B.).
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
Határidő: azonnal
Óvoda VELUX pályázatáról ismertetés
Ivánkovics Ottó: VELUX cégcsoporthoz került benyújtásra pályázat az óvoda külső
játszóeszközeinek a fejlesztésére, felújítására.
Nemes Viktória: 500 ezer Ft-ot kaptunk. Ez azért fontos, mert a faanyag gombásodása miatt
tönkrement egy mászókánk, és mindenképpen meg kellett volna csináltatni, illetve a javítás
nem lett volna elég, ki kellett volna cserélni. A cég, amely ezt a fajátékot annak idején
készíttette egy nagyon kedvező ajánlatot adott egy új játékhoz, egy kombinált mászókához.
Ez komoly, nagy, fa játék lesz fémmel kombinálva, melyen külön is lehet majd a fa elemeket
cserélni.
Bábszínház ajánlata
Ivánkovics Ottó: A Budai Bábszínház ajánlata érkezett tegnap e-mailen. Az előadás költsége
60 ezer Ft. A mese a kiscsoportos óvodástól a 3. osztályos korosztályig ajánlható, kb. 100
gyermeket érintene.
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Nemes Viktória: Engem szinte minden nap megkeresnek ajánlatokkal. Az óvoda és az iskola
is szervez a gyerekeknek előadásokat, ezt most nem javasolnám.
Ivánkovics Ottó: Jelezze, aki nem támogatja.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

87/2011. (V.26.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete nem támogatja a Budai
Bánszínház „A bátor sün” című előadás-ajánlatát.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
Határidő: azonnal
A VIAT Kft ajánlata
Ivánkovics Ottó: Az ajánlat első része a Dózsa krt. – Rákóczi utca felső részének, az
útkereszteződésnek a kiszélesítése bruttó 500 ezer Ft, ezt nem mertem megrendelni, a másik
kettőt viszont igen. A Kossuth Lajos utcában 2 db víznyelőakna vonatkozásában tizen
valahány éve félbe lett hagyva a munka, balesetveszélyes, nem is túl esztétikus. Ezt az
ajánlatot elfogadtam. Illetve a Polgármesteri Hivatal melletti parkolót felbontotta a Vízmű,
egy olyan megoldást találtunk, mivel maradt térkövünk, ezért egy közös munkával le lett
térkövezve egy kb. 20 m2-es rész. Ez 60 ezer Ft+Áfa.
Van-e valakinek kifogása a megrendelt munkákkal kapcsolatban, illetve mi a vélemény a 400
ezer Ft+Áfás árajánlatról?
Csorba János: Nekem az volt a felvetésem, hogy ne menjenek tönkre a jó útjaink. De nem
ekkora összegre gondoltam. De akkor a padkajavításokat kaviccsal időközönként meg kell
tenni, mert akkor tönkre fog menni az utunk. A Dózsa krt nagyon túlterhelt, a teherautók
levágják a kanyart, letörik az út szélét.
A hivatal előtti térkövezés nem kárba veszett munka, ezt később lehet majd folytatni tovább.
Az lenne a kérésem, hogy tartsuk revizíó alatt az útjainkat.
Ivánkovics Ottó: Van-e valakinek javaslata észrevétele?
Javaslat, vélemény nem hangzott el.
Ezután polgármester úr ismertette a közeljövő eseményeit.
Ivánkovics Ottó: A nyilvános ülést berekesztem, zárt ülés következik.
Jegyzőkönyv lezárva.
Kmf.
dr. Pintér Gábor
jegyző
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