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

 

Szám: 91-19/2011 

 

JEGYZŐKÖNYV 

   

 
Jelen vannak: Ivánkovics Ottó polgármester 

                        Csorba János alpolgármester 

                        Ben Sassi Lívia 

                        dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit 

                        Matiasec János 

                        Nemes Viktória 

                      

                        dr. Pintér Gábor    

                        Takácsné dr.Piukovics Márta  ügyvéd                      

                         

Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 10-

én tartott rendkívüli ülésén. 

 

Az ülés helye: Nagycenk Községháza, Kistanácskozó terem 
 

 

Az ülés napirendje: 

 

1. Széchenyi tér felújítására érkezett árajánlatok ismertetése 

Előterjesztő: dr. Pintér Gábor 

 

2. Belsőellenőrzési tervek elfogadása  

Előterjesztő: dr. Pintér Gábor 

 

3. Rendezési Terv módosítására érkezett tervezői árajánlat(ok) elbírálása 

Előterjesztő: Ivánkovics Ottó 

 

4. Fekete Erika kérelme 

Előterjesztő: Ivánkovics Ottó  

  

5. Dózsa körúti lakópark három db telkének áramellátásáról döntés 

Előterjesztő: Ivánkovics Ottó  

 

6. Sarkadi Erzsébet ügye  

Előterjesztő: dr. Pintér Gábor 

 

Egyebek: 

- Tájékoztatás Asztalos Gyula fellebbezéséről 
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Ivánkovics Ottó megnyitja az ülést, Bíró Béláné jelezte, hogy nem tud részt venni, Matiasec 

úr is jelezte, de neki sikerült ideérnie. Az ülés határozatképes. 

 

Matiasec János: Jelezte, hogy élni szeretne az SZMSZ által biztosított azon jogával, hogy az 

ülésen a napirend megkezdése előtt 3 percre megszólítsa polgármester urat, alpolgármester 

urat és a képviselő testületet. Erre megkapta a lehetőséget, polgármester úrhoz szólt, illetve 

nehezményezte, hogy a polgármesterhez kapcsolható körökből őt súlyos rágalmazás érte a 

kampány során. Kérte erre a polgármester reagálását, illetve kilátásba helyezte, hogy mindez 

jogi következményeket fog maga után vonni. Ezt lejárató kampány részeként is lehet 

értelmezni. 

 

Ivánkovics Ottó: Nem a testület hivatott eldönteni, hogy kit ért rágalmazás, ill. kit nem. Ez 

nem az ülés része, azt pedig hogy az őhozzá köthető körökből érkezett rágalmazó hír, 

információ, azt pedig kategorikusan elutasította. Felkérte a képviselő urat, hogy próbáljon 

meg úgy fogalmazni, hogy az senki érdekeit ne sértse.  

 

 Matiasec János: Ő nem személyeskedett, a polgármester úrtól állásfoglalást szeretett volna 

az ügyről kapni.  

 

Ivánkovics Ottó: Miután a téma konkretizálásra került, közölte, hogy ez a bizonyos 

információk ebben a témában őhozzá több mint egy éve jutott el és Csorba alpolgármester 

úrral meg is beszélték. Nem érezte szükségét, hogy ezt másokkal még megossza. Nem 

nyomozott tovább, hogy igaz-e vagy csak pletyka. Ilyen formájú megfogalmazását az ügynek  

most provokációnak érzi és visszautasítja.  

 

Matiasec János: A rágalmazást tekinti nagyon súlyos hibának, kampány időszakban 

különösen, lejáratás jelleggel.  

 

Ivánkovics Ottó: Felhívta a figyelmet a jövőbeni óvatosabb fogalmazásra a személyét 

illetően, mivel az előző testületi ülésen Matiasec úr szájából elhangzottak kapcsán már van 

kettőjük között egy hatósági nyomozás. 

 

Az egyebekhez szeretne tájékoztatás jelleggel bankszámla kivonatot kiosztani. 

(Jegyzőkönyvhöz mellékelve). Fontosnak érzi, hogy a munkaértekezleten és Jegyző úrral 

folytatott megbeszélés alkalmából felmerült hiányosságokat is megismerjék, mivel ez az 

utolsó testületi ülés ebben a körben. 

A fertő parti települések turisztikai fejlesztéseit szolgálja az Alpokalja-Ikvamenti Leader 

Egyesület által aláírt szerződés, mely civil kezdeményezés. A szakma közreműködést 

vállalják Szent család szoborcsoport felújításában és egy a település értékeit bemutató  

információs tábla elkészítését. Ez önerőmentes.  

 

Matiasec János képviselő úr távozott az ülésteremből. 

 

Ivánkovics Ottó: Ügyvéd asszony jelenlétére való tekintettel javaslom a napirend 

sorrendjének megváltoztatását, Sarkadi Erzsébet ügye legyen az első napirend.  

 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

A napirend elfogadásra került. 
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1. Sarkadi Erzsébet ügye  
 

Takácsné dr. Piukovics Márta: Ügyvédnő elmondta, hogy tudomása szerint a munkaügyi 

per most szünetel. Ő mindenképpen javasolja egy találkozás, tárgyalás kezdeményezését és 

egy megegyezéses megoldást. A jelenleg az ellenoldali fél részéről fennálló átalány kártérítést 

soknak találja. Az öt havi átlagkereset nagyon soknak tűnik. Meg kell próbálni megegyezni, 

de nem összecsapva, mindenáron, csak hogy vége legyen! Munkaügyi perben mindig a 

munkáltatónak kell a tényeket bizonyítania. Most erre 6 hónap van, addig szünetel a per, az 

idő alatt vagy megegyeznek, vagy valamelyik fél kéri a per újra indítást. Hatalmazza fel a 

testület a jegyzőt, hogy teljes joggal képviselje az ügyet.  

 

Dr. Pintér Gábor: Megerősítette, hogy az ellenoldali fél nem zárkózott el a további 

tárgyalástól.  

 

Egyöntetűen az a döntés született, hogy Ügyvéd Asszony kapja meg a teljes anyagot 

másolatban és ő készít egy írásos állásfoglalás az általa megállapítottakról. 

 

Ben Sassi Lívia képviselő asszony távozott az ülésteremből. 

 

2.  Széchenyi tér felújítására érkezett árajánlatok ismertetése 
 

dr. Pintér Gábor: Ismerteti, hogy az ajánlattételi határidő meghosszabbításra került, 

mindenki jóváhagyta, köszöni az együttműködést, kéri a határozat jóváhagyását. 

 

Döntéshozatal : 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

   

178/2011. (XI.10.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete jóváhagyja a Széchenyi tér rekonstrukciójával 

kapcsolatos ajánlattételi felhívásban megjelölt ajánlattételi 

határidő 2011. november 10-ig történő meghosszabbítását. 

 

    Határidő: azonnal 

                                                   Felelős: Dr. Pintér Gábor  jegyző 

 

 3. Belsőellenőrzési tervek elfogadása  
 

dr. Pintér Gábor: Kéri a határozat elfogadását, az anyag ismertetésre került. 

 

Döntéshozatal:  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

  

179/2011. (XI.10.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadja a Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 

Stratégiai Ellenőrzési Tervét. 

 

    Határidő: 2011.11.15. 

                   Felelős: Dr. Pintér Gábor jegyző 
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Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

180/2011. (XI.10.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadja Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 

2012. évi Belső Ellenőrzési Tervét. 

 

    Határidő: 2011.11.15. 

                                                   Felelős: Dr. Pintér Gábor  jegyző 

 

 

 

4. Rendezési Terv módosítására érkezett tervezői árajánlat(ok) elbírálása 
 

Ivánkovics Ottó: Árajánlatot kért a korábbi rendezési terv készítőjétől a Széchenyi Mihály úr 

esetében előfordult hiba kiküszöbölésére.  

 

Dr. Pintér Gábor: A kért két ajánlatot még nem érkeztek be. 

 

Csorba János: Körültekintően, átgondolva, az esetleges egyéb hibákat, hiányosságokat is 

orvosolva kellene ezt az ügyet kezelni. Javasolja, hogy ez a testület már ne foglalkozzon ezzel 

a kérdéssel. 

 

Nemes Viktória szerint foglalkozni kell a kérdéssel, kérjék az ajánlatokat, de döntést már ne 

hozzanak. 

 

Döntéshozatal: 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással 

   

 

              181/2011. (XI.10.) Kt. határozat 

                

 Nagycenk Nagyközség Képviselő-testülete 

javasolja további árajánlatok bekérését a rendezési 

terv módosítással kapcsolatosan, valamint hogy ez 

a testület érdemi döntést már ne hozzon ebben a 

témában. 

                   

Határidő: 2011.november 30. 

                                                                 Felelős: Dr. Pintér Gábor  jegyző 

 

 

5. Fekete Erika kérelme  

 
dr. Pintér Gábor: ismertette, hogy Hüse Gabriella igazgató asszony véleményét kikérte az 

illető dolgozóról és ő nem javasolta a kérelem támogatását, mert nincs megelégedve a 

munkájával. 
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Csorba János: Véleménye az, hogy méltányosságból semmiféleképpen nem lehet javasolni, 

csak ha munka tartalom van a foglalkoztatási idő mögött, akkor lehet támogatni. 

 

Dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit: Csak akkor lát erre lehetőséget, ha plusz munka, plusz 

feladat állna elő, de mivel a közvetlen munkáltató sincs megelégedve, semmi esetre sem 

támogatják. 

 

Nemes Viktória: Más módon kell, esetleg szociális úton segíteni. 

 

Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

 

                   182/2011. (XI.10.) Kt. határozat 

                 

Nagycenk Nagyközség Képviselő-testülete nem  

fogadja el Fekete Erika részmunkaidős állás 

kibővítése iránti kérelmét. 

                        

Határidő: azonnal 

                                                                      Felelős: Dr. Pintér Gábor  jegyző 

 

6. Dózsa körúti lakópark három db telkének áramellátásáról döntés 
 

Ivánkovics Ottó: Elmondja, hogy újabb telek került értékesítésre és helyi fiatalok a leendő 

tulajdonosok. Előterjesztésében a helyieknek járó 10%-os kedvezményt és a részletfizetés 

lehetőségét kéri részükre megszavazni. Ezenkívül javasolja egy elosztószekrény, illetve 

kábelezés költségeit felvállalni az Önkormányzat részéről, ezzel a 259/85 hrsz. telek mielőbbi 

értékesítési esélyét növelhetnék. 

 

Csorba János: Jónak tartja azt a koncepciót, hogy mindig legyenek eladható telkek és a 

befolyt pénzből mindig kerüljön valamennyi visszaforgatásra, fejlesztésre. 

  

Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

183/2011. (XI.10.) Kt. határozat   

         

Nagycenk Nagyközség Képviselő-testülete támogatja a 

  259/52-es és a 259/85-ös hrsz-ú területek elektromos 

  közművesítése kapcsán a gerincvezeték tervezésének és 

  kiépítésének költségeiből 250.000,-Ft+ÁFA összeg 

  kifizetését. Az így megépítendő gerincvezetékre három  

  telek rácsatlakozása válik lehetővé (259/52;259/53;259/85  

  hrsz).Felkéri a polgármester és a jegyzőt az E-On felé a 

 szükséges bejelentések, intézkedések megtételére.  

 

       Felelős:Ivánkovics Ottó  

       Határidő:folyamatos 
 

 

Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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184/2011. (XI.10.) Kt. határozat 

                 

Nagycenk Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja Markó 

Rolanddal és Markóné Jurek Annamáriával kötött adásvételi 

szerződést a 259/52 hrsz.-ú területre és hozzájárul a helyi 

lakosokat megillető 10%-os kedvezmény, valamint 2012. 

november hó 10.-ig szóló részletfizetés megadásához. 

  

   Határidő: 2011.november 15. 

                                                  Felelős: Ivánkovics Ottó polgármester 

                                                               Dr. Pintér Gábor  jegyző 

   

 

7. Egyebek: 
- Tájékoztatás Asztalos Gyula fellebbezéséről: 

 

Pintér Gábor: Fellebezés van folyamatban, másodfokon van a megye előtt az ügy, ez a 

normális jogi formája, menete. Ennyit tudunk egyenlőre, majd a fejleményekről tájékoztatjuk  

a Képviselő-testületet. 

 

Ivánkovics Ottó: Érkezett még 3 sürgősségi beadvány: 

-GYSEV 

-Boros Gábor 

-Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társaság 

 

A GYSEV kér támogatást vagyonkezelő szervként történő kijelölésükhöz a 0249/7 hrsz.-ú 

ingatlannal kapcsolatban. Ezt természetesen támogatnunk kell. 

 

Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

    185/2011.(XI.10.) 

     

    Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

    egyetért a MÁV Zrt. illetve GYSEV Zrt. vagyonkezelő  

    szervként történő kijelölésével a Nagycenk 0249/7 hrsz-ú  

    szántó, gyümölcsös művelésű ágú, valamint művelés alól kivett 

    (közforgalmú vasút megnevezésű), "Gyurgyalag-  

    fészkelőhelyek" elnevezésű tárgyi ingatlannal kapcsolatban. 

    Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Vidékfejlesztési Minisztert 

    haladéktalanul értesítse.   

 

    Határidő: 2011.november 30. 

    Felelős: Dr. Pintér Gábor  jegyző 

 

 

 

Ivánkovics Ottó: A laktanya ( Boros Gábor)  bérleti szerződés meghosszabbításának kérdése: 

 

Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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              186/2011. (XI.10.) Kt. határozat 

                

  Nagycenk Nagyközség Képviselő-testülete 

meghosszabbítja Boros Gábor (Nagycenk, Major u. 

14.sz alatti lakos) Laktanya-istálló önkormányzati 

ingatlanra vonatkozó bérleti szerződését 

2012.december 12.-ig 

                  

                  Határidő: 2011.november 30. 

                                                                 Felelős: Dr. Pintér Gábor  jegyző 

 

Ivánkovics Ottó: A 2012. évi csoportos villamos energia beszerzése témában további 

részletes információ kérésre van szükség. 

 

A Képviselő-testület további részletek ismeretében szeretne csak dönteni ebben a kérdésben. 

Megbízták a Jegyzőt, hogy vegye fel a kapcsolatos és szerezze meg a szükséges 

információkat a témában. 

 

Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

  

             187/2011. (XI.10.) Kt. határozat 

                Nagycenk Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt, hogy a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú 

Társulása 2012. évi csoportos villamos energia 

beszerzése  szerződésének témájában egyeztessen a 

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulással és 

azt terjessze a következő testületi ülésen az új 

Képviselő-testület elé.  

 

                  Határidő: 2011.november 30. 

                                                                 Felelős: Dr. Pintér Gábor  jegyző 

 

Ivánkovics Ottó: Az ülést bezárom. 

 

kmf 

 

 

Ivánkovics Ottó         dr. Pintér Gábor                                                              

polgármester                 jegyző     

                                                

Csorba János 

alpolgármester 


