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Matiasec János képviselő
Nemes Viktória képviselő
Horváth László alpolgármester
Dr. Pintér Gábor jegyző

Készült: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. szeptember 29.
napján megtartott rendes ülésről.

Napirend:
1. Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület munkaszervezet vezetőjének - Páliné Keller
Csillának – tájékoztatója a pályázati lehetőségekről, a benyújtott pályázatok elbírálásáról
Előterjesztő: Ábrahámné Takács Kornélia mb. munkaszervezet vezető

2. Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület kérelme (Bürger EURO= Polgár EURO)
témában
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
3., Molnár Ferenc – Etalonsport Zrt. együttműködési ajánlata
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester (később kerül kiküldésre)
4. Nagycenk Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 21/2007
(XI.25.) Kt. Sz. rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
5. Tájékoztatás az önkormányzati ingatlan és vagyonkataszterben történt változásokról
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
6. PannonTér megbízási szerződés (ingatlanvagyon kataszter)
Előterjesztő: Dr. Pintér Gábor jegyző
7. Óvodai, iskolai tanévkezdéssel kapcsolatos anyagok ismertetése (Munkaterv, tanulói
létszámok, nevelőtestületi alakuló értekezlet, véglegesített órakeret, óraterv, órarend,
stb.)
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
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8. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának pénzforgalmi bankszámlaszerződésének
elfogadása
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor
9. Széchenyi Falujáért Egyesület beadványa külterületi utak karbantartása, koordinálása
témában + Pályázati tervezet mezőgazdasági utak fejlesztéséhez
Előterjesztő: Dr. Pintér Gábor jegyző
10. Bugyi Sándor (Vakáció Vendégház) kérelme a Széchenyi tér 3. sz. ingatlan bérlete
ügyében
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
11. Szarka István (259/54 ) hrsz. ingatlantulajdonos kérelme közművesítés ügyében
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
12. A Sportcsarnok mellett kialakítandó kosárlabdapálya árajánlatainak elbírálása
Előterjesztő: Csorba János alpolgármester
13. Árajánlatok elbírálása munkavédelmi tevékenység ellátására
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
14. Önkormányzati SZMSZ módosítása – Önkormányzati honlap és Cenki Híradó
szerkesztő bizottsága
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző
15. Együttműködési megállapodás járdaépítési pályázati támogatásról
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
16. Lejárt határidejű határozatok ismertetése
Előterjesztő: Dr. Pintér Gábor jegyző
17. Csatlakozás az „iskola rendőre” programhoz
Előterjesztő: Dr. Pintér Gábor jegyző
18. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogram 2011
Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester
19. Megállapodás könyvtári ellátás igényléséről, könyvtári alapdokumentumok elfogadása,
könyvtáros megbízása
Előterjesztő: Dr. Pintér Gábor jegyző
20. Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvány kérelme
Előterjesztő: Dr. Pintér Gábor jegyző
21. Időközi Önkormányzati választás kapcsán történt események ismertetése, a Helyi
Választási Bizottság lemondása – HVB választás (ZÁRT!)
Előterjesztő: dr. Pintér Gábor
22. Centrum Nyelviskola Kft. terembérleti kérelme
Előterjesztő: Dr. Pintér Gábor jegyző

Készült 2011.09.29-i rendes Képviselő-testületi ülésen

3

23. Egyebek:
Ikvamenti Szennyvíztisztító „Nagycenk és térségének szennyvízelvezetése és tisztítása c.
pályázat
Asztalos Gyula beadványa a Soproni u.128.(Búzás tűzifa és épületfa kereskedés)
működési engedélyének kiadásával kapcsolatban
Desborough-i EU Charta munkatalálkozó
Békefi Norbert haszonkölcsön megállapodás
TÖOSZ levele
Czenki Hársfa Néptánc Egyesület kérelme
Ivánkovics Ottó: Tisztelettel köszöntök mindenkit, külön a meghívottakat. Az előterjesztések
anyagai kiküldésre illetve kiosztásra kerültek. 22 napirendi pontunk van, plusz az egyebek.
Nekem az lenne a javaslatom, hogy a 3-as napirendi pont, Molnár Ferenc Etalon Sport Zrt
Együttműködési ajánlata vonatkozásában igazából 2 mondatot fogok tudni majd mondani,
ahelyett hozzuk előre a 20. pontban szereplő Beszélő Kövek Alapítvány témát, illetve a 4.pont
vonatkozásában a jegyző úr jelezte, hogy még a hatósági ügyintézési határidő nem telt le, ezt
még nem tudjuk tárgyalni, így oda az egyebekből az Asztalos Gyula beadványát szeretném
átemelni, mivel itt az úgymond ellenoldali fél 19 óra körül tud majd érkezni. Ezt időben majd
még összeegyeztetjük. A Vakáció Vendégház 10-es napirendi pontját is javasolnám ide
előrehozni 5. pontkén, illetve ez lenne a 4. pont és az Asztalos Gyuláék az 5. napirendi pont.
Matiasec János: Elnézést, a Kecskés úr is szeretné előrehozni a 9. pontként szereplő témát.
Ivánkovics Ottó: Jó, akkor 1. meg a 2. pont a Leader, 3. a Beszélő Kőemlékek Alapítvány, 4.
Bugyi Sándor kérelme, 5. pont a Kecskés úréké, 6. pedig az Asztalos Gyula úréké. Ha más
egyéb módosító javaslat nincs, akkor kérem szavazzuk meg a napirendi pontokat, aki egyetért
kérem szavazzon kézfenntartással. Ben Sassi Lívia képviselő asszony jelezte, hogy
munkahelyi elfoglaltsága miatt sajnos nem tud ma jelen lenni, de 6 fővel határozatképesek
vagyunk. Kezdhetjük is az első napirendi ponttal.
Döntéshozatal: A napirend elfogadása 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

1. Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület munkaszervezet vezetőjének - Páliné
Keller Csillának – tájékoztatója a pályázati lehetőségekről, a benyújtott
pályázatok elbírálásáról
Ábráhámné Takács Kornélia: Arról tájékoztatott, hogy ma záródott le a projekt adatlapok
beadása, ami a 2. körös IV. tengelyes Leader pályázatok első szűrője volt. A Széchenyi térre
vonatkozó pályázat egy beadott, megnyert falufejlesztéses pályázat, elszámolási ideje 2012.
december 16. Ezzel kapcsolatosan érkezett felénk olyan kérdés, hogy közbeszerzési
kötelezettsége van-e ennek a pályázatnak. Erről nem maga a pályázat rendelkezik, hanem az
Önkormányzati Törvény, aszerint, hogy az éves ilyen jellegű beruházás milyen keretek között
mozog a településen.
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Csorba János: Értetlenségét fejezte ki, miszerint tavaly már volt ebben a témában egy
sikertelen közbeszerzés, akkor ez most, hogy kerül elő?
Ivánkovics Ottó: Tájékoztatta a jelenlevőket arról, hogy tavaly mindhárom pályázónak
sokkal magasabb volt az ajánlata, mint ami elfogadható lett volna, ezért volt az idei év
célkitűzése erre a projektra való takarékoskodás, a szükséges anyagi háttér megteremtése. Az
első 8 hónapban jelentős megtakarításokat sikerült elérni, több mint 25millió Ft áll az
Önkormányzat rendelkezésére, így teljes meggyőződéssel kijelenti, hogy neki lehet állni
ennek a projektnek. Sajtóhírekből hallható volt, hogy módosításra került a közbeszerzési
törvény, és amennyiben ezt a „törvényesség őre” illetve a Leader Egyesület képviselői
megerősítik, akkor mielőbb neki lehet állni, hogy kiválasszuk a legmegfelelőbb ajánlatot.
Horváth László: Aggodalmát fejezte ki, miszerint nem biztos, hogy be tudjuk fejezni ezt a
beruházást időben, és akkor nem tudjuk igénybe venni a támogatást. Kecskés úrral
egyeztetésre került a templom felújítás tervezett időpontja.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
131/2011.(IX.29.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kivitelezői pályázatot ír ki a
Nagycenk, Széchenyi tér rekonstrukció kiviteli munkáinak megvalósítására. Felkéri Dr.
Pintér Gábor jegyző urat és Bognár Tamás pályázatírót a pályázati dokumentáció
összeállítására, kihirdetésére, a pályázatok befogadására. Pályázatok beadásának
határideje: 2011. október 31.
Felelős: dr. Pintér Gábor, Bognár Tamás pályázatíró
Határidő a kivitelezői pályázat kiírására: 2011. október 10.
Határidő a kivitelezői pályázat elbírálására: 2011.október 31.

2. Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület kérelme (Bürger EURO = Polgár
EURO) témában
Ábrahánmné Takács Kornélia: Elmondta, hogy likviditási problémáik miatt került sor erre
a felhívásra és a közgyűlésen a tagság többsége támogatta ezt a javaslatot, melyen Nagycenk
is képviseltette magát. Szavazásra és elfogadásra került a határozati javaslat.
Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással
132/2011 (IX.29.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség önkormányzatának Képviselő-testülete megszavazta az AlpokaljaIkvamente Leader Egyesület kérelmének megfelelően a település lakosságszáma arányában
100,-Ft - azaz –egyszáz- Ft/fő támogatást. Felkéri a jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetés
terhére a támogatás összegének utalásáról gondoskodjon.
Felelős: dr. Pintér Gábor
Határidő: azonnal
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3. Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvány kérelme
Ivánkovics Ottó: Molnár Ferenc úr volt az, aki már évekkel ezelőtt is megkereste az
Önkormányzatot és Szabadidős Sportcentrum létesítéséhez ajánlott együttműködést, ez
akkoriban megszakadt, most ismét jelentkezett. Ő a Belügyminisztériumban államtitkári
szinten tárgyalt arról, hogy egy jelenleg állami tulajdonú területen kívánja ezt a fejlesztést
kivitelezni, illetve ha ezt az Önkormányzat kedvezményesen megkaphatná az államtól, akkor
közösen lehetne ezt a projektet kivitelezni, ami nem csak munkahelyeket teremtene, hanem
Nagycenk gazdasági potenciálját is erősen növelné. a továbbiakban fog bennünket a
fejleményekről tájékoztatni, ez most tájékoztatás jellegű volt.
Dr. Pintér Gábor: A Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvány kérelme szerint az
Önkormányzat támogatását kérik, mivel a most elkészült Szoborpark, mely pályázati pénzből
készült, és mint tudjuk ez utófinanszírozással működik, hitelszerződést köttetett a Rajka és
Vidéke Takarékszövetkezettel, de ez meghaladja az anyagi lehetőségeiket. Kérésük szerint a
kamatok összegéhez kérik az Önkormányzat támogatását, ami ca. 600 ezer Ft.
Csorba János: Felvettette, hogy a sorrendiséggel van egy kis baj, még a hitelfelvétel előtt
kellett volna megkeresni az Önkormányzatot, hogy milyen támogatási lehetőségek vannak,
illetve lehetett volna más forrásokat is felkutatni! (Gyűjtés, Nagycenkért Alapítvány segítsége
stb.)
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
133/2011(IX.29.) Kt. határozat
Nagycenk Önkormányzatának Képviselő-testülete részben elfogadja Nagycenk Beszélő
Kőemlékei Alapítvány (Nagycenk, Kiscenki u. 15.) kérelmét, és =300.000,-Ft= azaz
=Háromszázezer Ft= összeggel támogatja a kérelmezőt a kastéllyal szembeni pihenőpark
kialakításában. Az önkormányzat felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás összegéről a 2011. évi
költségvetés terhére gondoskodjon, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester, dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: azonnal

4. Széchenyi Falujáért Egyesület beadványa külterületi utak karbantartása,
koordinálása témában + Pályázati tervezet mezőgazdasági. utak fejlesztéséhez
Dr. Pintér Gábor: A nagycenki külterületi utak karbantartása témában a nagycenki
gazdákkal már történt egy megállapodás. Ők azt a pénzt, amit eddig a Kapuvári
Víztársulathoz fizettek be ilyen célra, most az Alapítványhoz fizetik, amennyiben az
Önkormányzat is társul ehhez a témához és akkor ütemezetten meg lehet határozni a
teendőket és a feladatokat. Már készült egy a gazdák által jóváhagyott sorrendiség a
munkálatokra vonatkozóan. A gazdák 1 millió Ft összegben gondolkodnak, tettek
szándéknyilatkozatot és egy hasonló nagyságrendet várnának az Önkormányzattól is.
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Csorba János: Ez a testület már ne vállaljon be a következő képviselő testület terhére
kötelezettségeket. A többség véleménye az volt, hogy kell ezzel már foglalkozni, de
szabályozottan és felelősséggel. A következő döntést született:
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
134/2011(IX.29) Kt. határozat
Nagycenk Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi együttműködési szándékát a
Széchenyi Falujáért Egyesülettel külterületi utak, árkok, csatornák karbantartására.
Felkéri Kecskés Zoltán urat és a jegyzőt az együttműködési megállapodás előkészítésére.
Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző, Kecskés Zoltán
Határidő: folyamatos

5. Bugyi Sándor (Vakáció Vendégház) kérelme a Széchenyi tér 3. sz. ingatlan
bérlete ügyében
Ivankovics Ottó: A kérdéses ingatlant csak akkor lehetne Bugyi Sándor kérelme alapján
rendelkezésre bocsájtani, ha a jelenleg ott lakóknak az Önkormányzat cserelakást tudna
biztosítani. Ez sajnos nem megoldható
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
135/2011.(IX.29.) Kt. határozat
Nagycenk Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el Bugyi Sándor (Nagycenk,
Rákóczi u. 39.) kérelmét. Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse, pozitív
változás esetén térjen vissza a témára.
Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: azonnal

6. Asztalos Gyula beadványa a Soproni u. 128. (Búzás tűzifa és épületfa
kereskedés) működési engedélyének kiadásával kapcsolatban
Asztalos Gyula: A lakóközösség nevében elmondta, hogy sérelmesnek érzik ezen a területen,
mely kertvárosi övezet - ilyen tevékenység végzését. Ez nem a helyben élők közösségi céljait
megvalósító kereskedelmi tevékenység! Felháborodásukat fejezték ki kollektívan, hisz a
kamionok az előkertekben közlekednek. Sérelmesnek érzik, hogy a meglévő (benzinkút,
főútvonal, nem megfelelő, „nem létező” községi út) zaj és szennyezettség források mellé még
egy ilyen nagyon zavaró tényezőkkel járó (fűrészelés, hasogatás, fuvarozás) tevékenységet
folytasson valaki a közvetlen környezetükben. A jegyzőnek jogában és lehetőségében áll
mérlegelni és azt mondani, hogy ennek a közösségnek az érdekeivel ellentétes ez a
tevékenység, illetve a település struktúrájába itt nem illeszthető be ez a vállalkozási
tevékenység. Ezt már a beadvány befogadásakor mérlegelni kell! „Sajnos ide vezet egy laza
rendezési terv, és még sok fejfájást fog okozni!” Ő mindent elkövetett már eddig is a hang és
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por maximális mérséklése érdekében, és ő az engedélyt a tevékenységhez megkapta. Azon
kívül már túl sokat invesztált be ehhez, hogy most módosítson.
Horváth László: Maximálisan egyetért a lakókkal, hisz a „nem zavaró hatású kereskedelmi
tevékenység nem azonos a fűrésztelep létesítésével.” Úgy érzi, hogy a Képviselő-testületnek
kötelessége egy állásfoglalást megfogalmazni, a soproni hatósági döntéssel szemben és
kinyilvánítani, hogy ők is sérelmesnek érzik ennek az engedélynek a kiadását, illetve ennek a
tevékenységnek ily módon történő folytatását az adott környezetben. Szolidárisak a
panaszosokkal szemben.
Ivánkovics Ottó: Az aszfaltos útra vonatkozóan mindenképpen meg kell vizsgálni a
lehetőségeinket és felhatalmazást kérek a testülettől árajánlatok bekérésére.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
136/2011(IX.29.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Ivánkovics Ottó
polgármestert árajánlatok bekérésére a Soproni utca-Új utca-Dózsa körút közötti-143fm.
Jelenleg kavicsos út-új aszfaltos út kialakítására vonatkozótervezői árajánlattok bekérésére,
testület elé tárására.
Felelős: Ivánkovics Ottó
Határidő: 2011. októberi képviselő-testületi ülés

7. Tájékoztatás az önkormányzati ingatlan és vagyonkataszterben történt
változásokról
dr. Pintér Gábor: A Képviselő-testület augusztus 25.-én már foglalkozott az ingatlan
kataszterben történt változtatásokkal, azok ellenőrzésével és a PannonTér Gazdasági és
Pénzügyi Szolgáltató Kft.-vel kötendő szerződéssel. Most döntésre került a sor.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
137/2011 (IX.29.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az ingatlan
kataszterben történt változtatásokat, mely az ellenőrzés során feltárt hiányosságokból
fakadt, és felkéri a jegyzőt, hogy a változtatások számviteli mérlegben történő átvezetéséről
gondoskodjon
Határidő: 2011. október 25.
Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző
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8. PannonTér megbízási szerződés (ingatlanvagyon kataszter)
Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással
138/2011 (IX.29.) Kt. határozat
Nagycenk Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a PannonTér Gazdasági és
Pénzügyi Szolgáltató-Varga Jenő megbízási szerződés ajánlatát az előterjesztésben
mellékelt ajánlatnak megfelelően. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés
aláírására.
Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző, Ivánkovics Ottó polgármester
Határidő: azonnal

9. Óvodai, iskolai tanévkezdéssel kapcsolatos anyagok ismertetése
Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással
A Képviselő-testület a munkatervről szóló tájékoztatót (Munkaterv, tanulói létszámok,
nevelőtestületi alakuló értekezlet, véglegesített órakeret, óraterv, órarend, stb.) jónak találta
és elfogadta.

10. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának pénzforgalmi
bankszámlaszerződésének elfogadása
dr. Pintér Gábor: A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes
törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 55.§(6) bekezdésében foglaltak alapján
a Magyar Államkincstár e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül hivatalból
bejegyezte a helyi önkormányzatokat a törzskönyvi nyilvántartásba, melynek következtében
saját törzskönyvi azonosító számot(PIR) kaptak. Az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 18/K. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a törzskönyvi
nyilvántartásba került helyi önkormányzatokat az MVH ügyfél nyilvántartása szempontjából
jogelőd nélkül „átalakult” szervezetként kezeli, a jogutódlásra vonatkozó szabályok szerint. A
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál a jelenleg folyamatban lévő pályázatokhoz
regisztrációs számra van szüksége az Önkormányzatunknak., mivel eddig csak a
polgármesteri hivatal rendelkezett regisztrációs számmal. A fentiek alapján szükségessé vált
az Önkormányzati és Polgármester Hivatali pénzforgalmi számlaszám külön választása,
ennek elfogadásáról született döntés.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
139/2011(IX.29.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kereskedelmi és Hitelbank
Zrt. által a Nagycenk Nagyközség Önkormányzat nevére szóló pénzforgalmi számlához
kötött bankszámlaszerződést elfogadja, és felkéri a polgármestert a törzskönyvi
nyilvántartásban történő változás bejelentés további intézkedésére.
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Határidő: azonnal
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester

11. Szarka István (259/54 ) hrsz. ingatlantulajdonos kérelme közművesítés
ügyében
Ivánkovics Ottó: Ismerteti Szarka István kérelmét. Tisztelt Polgármester Úr! A Nagycenken
lévő telkek közműhálózat fejlesztésével kapcsolatosan nem várt plusz költségek merültek fel.
Én mint első telek tulajdonos, csak úgy tudom a gerinc hálózatot hosszabbítani, ha az aszfalt
megbontásra kerül és tűzcsapot helyeznek el a telkekhez. Ennek költségeit saját erőmből
állom, ezért az aki utánam köt rá a hálózatra, az 50000 forinttal szálljon be a költségekbe.
Továbbá, ez úton szeretném megkérni az önkormányzatot arra, hogy, a csapadék elvezetését
és az új út áthidalásának költségeit, vállalja magára. Mert a vízmű csak abban az esetben
veszi át a munka területet, ha ez kialakításra került és csak utána kezdhetjük el a hálózat
bővítését. Köszönettel: Szarka István”
Kéri a testületet, hogy határozati javaslatban foglaltakat fogadja el.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
140/2011(IX.29.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Szarka István
kérelmét, így a 259/54-es hrsz-ú terület közművesítése kapcsán a víz gerincvezeték
kiépítésének
(meghosszabbítás)
költségeiből=600.000,-Ft+ÁFA,azaz=Hatszázezer
=Ft+ÁFA-t magára vállal. Továbbá az árkon való átjutás érdekében betongyűrűk
elhelyezését is finanszírozza a mellékelt árajánlat alapján.
Felelős: Ivánkovics Ottó, dr. Pintér Gábor
Határidő: folyamatos

12. A Sportcsarnok mellett kialakítandó kosárlabdapálya árajánlatainak
elbírálása
Csorba János: Elmondta, hogy Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 107/2011 (VIII.4.) Kt. határozatában döntött a sportpálya mellet kialakítandó
12x12m–es bitumenpálya kialakításáról, amelynek megvalósítása magánszemélyek
felajánlásából valósul meg. A munkálatok koordinálásával őt bízta meg a testület. A munkák
elvégzéséhez 3 árajánlat (az előterjesztéshez minden árajánlat csatolásra kerül) érkezett be
vállalkozóktól, ugyanazon feltételek megjelölése alapján (munka megnevezése, egység,
anyagár, munkadíj). A három vállalkozás a következő bruttó árakat adta meg:
Viat Szolgáltató Kft.: 640.000,- Ft.
Kovács Gábor egyéni vállalkozó: 728.936.,- Ft,
Horváth András vállalkozó: 959.225,-Ft
Ezek ismeretében a javasolja, hogy a Viat Szolgáltató Kft-t nevezze meg nyertesnek az
önkormányzat.:
Készült 2011.09.29-i rendes Képviselő-testületi ülésen
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Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
141/2011(IX.29.) Kt. határozat
Nagycenk Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a VIAT Szolgáltató Kft:
640.000,-Ft azaz Hatszáznegyvenezer Ft-os árajánlatát a Sportcsarnok mellett kialakítandó
12x12m-es bitumen kosárlabdapálya kivitelezésére. Felkéri a jegyzőt a szerződés
elkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester, dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: 2011. október 31.

13. Árajánlatok elbírálása munkavédelmi tevékenység ellátására
Nemes Viktória: Hangsúlyozta ennek a dolognak a fontosságát, szükségességét és
aggodalmát fejezte ki egy esetleges ellenőrzés, vagy még rosszabb: baleset megtörténte
esetén. Az a közös döntés született, hogy egy rendkívüli ülésre meg kell hívni az ajánlatot
adókat és átbeszélni, úgymond megversenyeztetni őket.
Ivánkovics Ottó: Ne hozzuk kellemetlen helyzetbe az új testületet, ha esetleg pl. ellenőrzésre
kerül a sor – és ezért ez év december végéig- 3 hónapra bízzunk meg valakit, aki így
elvállalja- és akkor erre az évre védve vagyunk. Ez a szakember valójában felelősséget vállal
az általa leírtakért, ezért ilyen magas az ár. Legyen mindhárom árajánlatot adótól bekérve
decemberig szóló árajánlat és október közepén egy rendkívüli ülésen, személyesen jelenjenek
meg és ott szülessen döntés.
Nemes Viktória Képviselő Asszony és dr. Hudomelné Dózsa Margit Képviselő Asszony
távozott az ülésteremből. A jelenlevő képviselők száma 2 fővel csökkent.

14. Önkormányzati SZMSZ módosítása – Önkormányzati honlap és Cenki
Híradó szerkesztő bizottsága
Horváth László: A múltkori határozattal szemben megint egy csúsztatás, erre semmi szükség
nincs, a polgármester úr megkísérli magát megint belevonni ebbe a dologba. Nem kell itt
„bizottságosdit” játszani, ez kiegyensúlyozottan és jól működik. Ez biztosítja ebben az
átmeneti időben, hogy még egyszer ne forduljon elő az, ami megtörtént és oda vezetett, hogy
a testület felbomlott. Ez a fajta SZMSZ-ben való gondolkodás nevetséges. Egy dolog biztosan
nem fog megtörténni, hogy valaki személyeskedésre használja fel.
Ivánkovics Ottó: Az SZMSZ 17. fejezet 24.§.1.bek.: „a képviselő testület állandó és
ideiglenes bizottságokat hozhat létre”.Ő a jegyző urat kérte, hogy nézzen ennek utána, erről
gondolkodjon el, és a jegyző készítette az előterjesztést és hozzá a rendeletmódosítás
tervezetet, úgy ebben egy betűt nem javasolt vagy módosíttatott. Ha a jegyző a törvényesség
őreként úgy értelmezte, hogy a figyelmeztetés jogos volt, és az SZMSZ-t hozzá kell
módosítani a múltkori határozathoz, akkor azt lehet bírálni, csak nem biztos, hogy érdemes,
mert a Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet majd.
Döntéshozatal: 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
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142/2011(IX.29) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek
megfelelően nem kívánja módosítani az Önkormányzat Szervezési és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2008. (X. 08.) rendeletét.
Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: azonnal

15. Együttműködési megállapodás járdaépítési pályázati támogatásról
Ivánkovics Ottó: A 2010-es őszi önkormányzati választásokat követően döntés született
arról, hogy falunk szebbé tétele érdekében – ismerve a járdahálózatunk javításra szoruló
állapotát – járdaépítési pályázatot írunk ki, amire 500 ezer forintos keretet biztosít az
Önkormányzat. Ezidáig sajnos csak egyetlen pályázó volt, akivel megállapodást kötöttünk,
amiben sajnos egy hiba került, a támogatási összeg % arányára vonatkozóan. Az a javaslat
született, hogy kerüljön kifizetésre a tévesen megállapodott összeg, hisz úgysem volt igazán
motiváló az eredetileg kiírt támogatás.
Matiasec János: Javasolta, hogy év végéig kerüljön meghosszabbításra ez a pályázati
lehetőség.
Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
143/2011 (IX.29) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete elfogadja Pál Csaba nagycenki
lakos kérelmét, így a járda-felújítási pályázata kapcsán Támogatásként számára kifizetett
31.920,-Ft-os támogatási összeget és az ezzel kapcsolatos Szerződés-módosítást helyben
hagyja.
Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
144/2011 (IX.29) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 31-ig
meghosszabbítja a járdaépítési pályázat határidejét. (172/2010 (X.14) Kt. határozat)
Felelős: Ivánkovics Ottó, dr. Pintér Gábor
Határidő: azonnal

16. Lejárt határidejű határozatok ismertetése
Dr. Hudomelné Dózsa Margit Képviselő Asszony visszaérkezett az ülésterembe. A jelenlevő
képviselők száma egy fővel nőtt.
Dr. Pintér Gábor: Ismerteti a lejárt határidejű határozatokat.

Készült 2011.09.29-i rendes Képviselő-testületi ülésen

12
Ivánkovics Ottó polgármester távozott az ülésteremből. A jelenlevő képviselők száma 1 fővel
csökkent. Az ülés vezetését Csorba János alpolgármester veszi át.
Csorba János: A lejárt határidejű határozatokon lépjünk túl. A Táblavilág Magyarország
Kft.-vel kötött szerződés teljesítéséről érdeklődik a testület, hogy a kifizetett másfél millió
forintnak megfelelő teljesítés megtörtént-e.
Matiasec János: Rendkívüli ülés témája legyen a Táblavilág Magyarország Kft.-vel
megkötött szerződés.

17. Csatlakozás az „iskola rendőre” programhoz
Dr. Pintér Gábor: A Soproni Rendőrkapitányság Vezetője levélben kereste meg
önkormányzatunkat a 2008 óta működő „iskola rendőre” programmal kapcsolatban. Kéri,
hogy csatlakozzunk a programhoz. (A megkeresést és az együttműködési megállapodást az
előterjesztéshez teljes egészében mellékelve.) A megállapodás egy tanévre szól. Az iskola
rendőri feladatok a nagycenki településfelelős rendőr, Szolyák Gábor közreműködésével
valósulnak meg.
Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
145/2011 (IX.29) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésben
mellékelt
„iskola
rendőre”
együttműködési
megállapodást
a
Soproni
Rendőrkapitánysággal, egyben felhatalmazza a polgármestert és az iskolaigazgatót a
megállapodás aláírására.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester, Hüse Gabriella iskolaigazgató
Határidő: azonnal

18. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogram 2011
Csorba János: Az eddigi sikereire alapozva az Oktatási Minisztérium folytatja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszert. Az ÁSZF-ben
meghatározott pályázatok kiírási határideje: 2011. október 17, amelyet az önkormányzat
hirdetőtábláján lehet majd olvasni. A beadási határidő: 2011. november 14.
A korábban kiírt és lebonyolított pályázatok bebizonyították, hogy a településen lakó,
felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok igénylik ezt a támogatási formát, így a
rendszerhez történő csatlakozást támogatom. A döntéshez egyszerű szótöbbség elegendő.
A tavalyi évben is lehetőség volt arra, hogy a bírálati lapokat on-line rendszeren keresztül
juttassuk el az igazgatóság felé. Ez jelentősen megkönnyítette az adminisztrációt, így
javaslom, az idei évben is éljünk ezzel a lehetőséggel. Erről a döntést határozat formájában
kell meghozni.
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Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
146/2011 (IX.29) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az
önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának általános szerződési feltételeit
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár
el.
Megbízza a polgármestert, hogy az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága felé hasonló
tartalmú nyilatkozatot az önkormányzat nevében megtegye.
Határidő: 2011. október 10.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
147/2011 (IX.29) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra,
hogy az Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokról hozott
döntést az OKM Támogatáskezelő által üzemeltetett httsp://www.bursa.hu/település Internet
honlapon on-line adatbázisban rögzíti.
Megbízza az önkormányzat jegyzőjét, hogy az on-line adatbázis használatát az adatlapok
továbbítása kapcsán biztosítsa.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző

19. Megállapodás könyvtári ellátás igényléséről, könyvtári alapdokumentumok
elfogadása, könyvtáros megbízása
Előterjesztő: Dr. Pintér Gábor jegyző
Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2011 (I.10.) Kt. Határozatában döntött a Községi
Könyvtár és az iskolakönyvtár elkülönüléséről, majd 92/2011 (VI.23.) határozatával
csatlakozott a kistérségi mozgókönyvtári ellátáshoz. A soproni Széchenyi István Városi
Könyvtár jelezte, hogy a könyvtárunk szeptember 15-én lekerült a nyilvános könyvári
jegyzékről, így gyakorlatilag is lehetővé vált a csatlakozás. A 2010. évi CLXIX. törvény a
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 8. sz. melléklete 2.7 pontja szabályozza a
többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és közművelődési feladatainak
támogatását.1500 fő feletti településen heti négy napon, min.12 órát kell a könyvtárnak nyitva
tartani és könyvtáros végzettségű munkatársat kell alkalmazni.
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Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
148/2011 (IX.29) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésben
mellékelt szerződést a soproni Széchenyi István Városi Könyvtárral kistérségi könyvtári
ellátás szolgáltatására, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: azonnal
Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
149/2011 (IX.29) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október 1-től javasolja
Baumgartnerné Artner Gertrud megbízását a könyvtárosi feladatok ellátásával heti 12 órás
munkaidőben, jelenlegi munkaköre terhére.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
Határidő: azonnal

21. Időközi Önkormányzati választás kapcsán történt események ismertetése, a
Helyi Választási Bizottság lemondása – HVB választás (ZÁRT!)
Zárt ülés keretében került megtárgyalásra, melyről külön jegyzőkönyv készült

22. Centrum Nyelviskola Kft. terembérleti kérelme
dr. Pintér Gábor: A Centrum Nyelviskola Kft. azzal a kérelemmel fordult
önkormányzatunkhoz, hogy német nyelvtanfolyamokat (kezdő, haladó) szeretne tartani a
Széchenyi István Általános Iskolában.
(bérleti szerződéstervezet az előterjesztéshez
mellékelve). Ehhez hetente 2-2-alkalommal szeretnének tantermet bérelni, egészen 2011.
december 31-ig. Kéri, a Testületet, hogy a bérleti díj árát 100.000 Ft-ban állapítsa meg
összesen.
A képviselő-testület javasolta egy emelt összeg megállapítását, hisz most két tanfolyamot
indítanak.
Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
150/2011 (IX.29) Kt. határozat
Nagycenk Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Centrum Nyelviskola Kft.
kérelmét és 150.000,- azaz=Egyszázötvenezer= Ft-ot állapít meg, a Széchenyi István
Általános Iskolában 2011. december 31-ig tartó német nyelvtanfolyamok terembérleti
díjaként. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester
Határidő: azonnal
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23. Egyebek:
Ikvamenti Szennyvíz tisztító „Nagycenk és térségének szennyvízelvezetése és tisztítása c.
pályázat (tájékoztatás, tudomásul)
Desborough-i EU Charta munkatalálkozó
Dr. Tóth Melinda: Már aktívan dolgoznak ebben a témában, ezért voltak Máltán is, a Charta
titkárasszonyának is komoly elképzelései vannak a jövőre vonatkozóan. A személyeket már
tudják, hogy kik fognak menni, mert ez civil szervezetekről szól, és Magyarországnak ide úgy
kell kimenni, hogy komoly prezentációt kell tartani. Egyértelmű, hogy olyan embernek kell
menni, aki nagyon jól beszéli az angol nyelvet, mivel a Fekete Szabolcs a titkára a
szervezetnek, egyértelmű, hogy ő megy. A másik személynél azt gondoltuk, hogy legyen
valaki a régiek közül is, ezért Bugledich Attilának felajánlottuk, azt mondta kicsi a gyerek,
Keszei István visszautasította, mondván, hogy ő inkább német nyelvterületre menne majd, és
elnök úrnak ill. Helmának kifejezett kérése volt, hogy Udvardinét szeretnék ott látni. Igy az
Udvardiné és Fekete Szabolcs lettek bejelentve. Meg van az anyag amit kivisznek. A fordítás,
amit kaptunk, az sajnos rossz ,totál más, annak teljesen más a lényege, mint amiről ez szól.
Javaslom, hogy tegyük fel a honlapra. Egyértelműen civil szervezetről van szó, felnőtteket
kérnek, prezentációt, nincs ajándék, amit ajándékra szánnak azt a kiválasztott helyi
civilszervezet számlájára utalják át, és erről ők tudni akarnak. Itt nem arról van szó. A
fiatalokkal kapcsolatosan is, Luxemburgban akkorát égtünk, hogy senki nem ment el. Ezért
úgy döntöttünk, hogy a fiataloknál is van egy kontakt személy aki idősebb, az a Lukács Zsuzsi
és egy fiatal aki elkezdi és majd tovább viszi, az pedig a Kecskés Gábor. Tehát ez a
Desborough, ez civil szervezetről szól. Tervezzük, hogy minden anyagot lefordítunk és
felkerül a honlapra, hogy mindenki olvashassa. Ha a választások után sikerül egy szerencsés
konstalláció, ebből nagyon jó dolgokat lehet a falu részére kihozni.
Békefi Norbert haszonkölcsön megállapodás
Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
151/2011 (IX.29.) Kt. Határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhalasztja a döntést Békefi
Norbert haszonkölcsön szerződés ügyében a következő ülésre.
Felelős: dr. Pintér Gábor
Határidő: azonnal
TÖOSZ levele (tájékoztató jellegű)
Czenki Hársfa Néptánc Egyesület kérelme
Csorba János: A „Czenki” Hársfa Néptánc Egyesület azzal a kéréssel fordult az
Önkormányzathoz, hogy 2011. november 12-re (fennállásuknak 15. évfordulójára) a
nagycenki Tornacsarnokot számukra lehetőség szerint kedvezményes áron biztosítsuk.
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Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
152/2011 (IX.29) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a „Czenki”
Hársfa Néptánc Egyesület kérelmét, és engedélyezi a Sportcsarnok használatát 2011.
november 12.-én - fennállásának 15. évfordulójának megünneplésére - ingyenes
használatra.
felelős: dr. Pintér Gábor
Határidő: azonnal
Kardos László falugondnok balesete miatt felmerült pótlásának szükségessége és az
alábbi határozat született.
Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
153/2011 (IX.29) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja Markó Lászlóné
falugondnok-parkgondozó munkaszerződését, mégpedig úgy, hogy a napi 4 óra munkaidőt
8 órára változtatja 2011. október 1-től 2011. december 31-ig.
Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző
Határidő: azonnal
Szabadidő központ kialakítása
Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
154/2011 (IX.29.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - az 1990.évi LXV.8.§ (1)
bekezdésében is megfogalmazott települési önkormányzati feladatok közül a helyi
közszolgáltatások körében azon településfejlesztési feladatának ellátása érdekében, mely
védi természeti értékeinket, elősegíti vízrendezési törekvéseinket, értékes lehetőséget
teremthetünk az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltésére, a sport támogatására az
egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítésére – az alábbi határozatot hozza:
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Ingyenes vagyonkezelésre kéri a Magyar Állam
tulajdonát képező, és a Nemzeti Földalap vagyonkezelésében lévő:
-

nagycenki 0256/2 hrsz-ú 14653 m2 alapterületű – fásított terület
nagycenki 0256/4 hrsz-ú 5305 m2 alapterületű – fásított terület
nagycenki 0254/2 hrsz-ú 12806 m2 alapterületű – fásított terület
nagycenki 0257 hrsz-ú 3248 m2 alapterületű – fásított terület

művelésű ágú külterületi ingatlanokat.
Az ingatlanok ingyenes vagyonkezelésbe vételével, továbbá egyéb, a jogügylettel
kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget vállalja.
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Megbízza továbbá Ivánkovics Ottó polgármester az ingatlannal kapcsolatos ügyintézésre.
Továbbá felkéri Ivánkovics Ottó polgármestert a kérelem pozitív elbírálása esetén a
szerződések aláírására.
Felelős: Ivánkovics Ottó, dr. Pintér Gábor
Határidő: azonnal
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