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

 

Szám: 91-23/2011 

JEGYZŐKÖNYV 

   
Jelen vannak: Csorba János polgármester 

                         Bugledich Attila alpolgármester 

                         Barasits László 

                         Horváth János   

                         Horváth Rezső 

                         Matiasec János 

 

                         Horváth László alpolgármester 

                         dr.Pintér Gábor jegyző 

 

Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. december 22-

én tartott rendes ülésén. 

 

Az ülés helye: Nagycenk Községháza, Kistanácskozó terem 
 

Az ülés napirendje: 

 
1. Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012.év I. félévi munkaterve 

Előterjesztő: Csorba János 

 

2. Az Adóhatósági munkáról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámoló 

(2011.január 1.-2011.december10.-i időszak) 

Előterjesztő: dr. Pintér Gábor 

 

3. A nagycenki 0239/7 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonása 

Előterjesztő: Csorba János 

 

4. A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 23/2007. (XI.25.) rendelet módosítása 

Előterjesztő: Csorba János  

 

5. REKULTÍV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. települési szilárd hulladék kezelésének 

tárgyában közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása, valamint a 2012. évi lakossági 

hulladékszállítási díj megállapításának kérelme 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

6.  Döntés a 2012 évi Víz- és csatornaszolgáltatási díjakról 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

7. Aljegyzői pályázat elbírálása 

Előterjesztő: dr. Pintér Gábor  

 

8. Egyebek 
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Csorba János polgármester úr megnyitja az ülést. Elmondja, hogy Nemes Viktória betegség 

miatt távol marad, de így is határozatképes a testület. Ismerteti a napirendi pontokat, javasolja 

8. pontként a jegyzői jogviszony kérdésének megbeszélését, valamint hogy a 7. és a 8. 

napirendi pont (aljegyző, jegyző kérdése) zárt körben kerüljön megbeszélésre. Fentieket 

felteszi szavazásra, a napirendi pontok elfogadásra kerültek. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

1. Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. év I. félévi munkaterve 
 

Csorba János elmondja, hogy a Képviselő-testületnek ez egy vázlat, amihez tartaniuk kell 

magukat, természetesen az aktualitásokkal kiegészítve.  

 

Bugledich Attila javasolja, hogy a közmeghallgatás 17 órakor kezdődjön. 

A munkaterv elfogadásra került. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

212/2011.(XII.22.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség  Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2012 .év I. félévi  

munkatervét. 

Felelős: Csorba János 

Határidő: folyamatos 

 
 

2. Az Adóhatósági munkáról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámoló 

(2011. január 1.- 2011.december10.-i időszak) 

 
Csorba János átadja a szót Barasits Lászlónak, a Gazdasági Bizottság elnökének, aki 

elmondja, hogy nagyon jónak és kidolgozottnak találták a beszámolót. A 2013-as évre 

vonatkozóan majd megteszik javaslataikat pl. az idegenforgalmi adó kérdésének 

vonatkozásában. A beszámolót elfogadásra javasolja. 

 
Csorba János: Szeretne a 2012-es évben egy komoly átvizsgálást az adózás kérdésében, hisz 

2003-óta nem volt változás (kivéve a helyi iparűzési adót). A falu fejlődése érdekében 

természetesen pénzre van szükség, de meg kell vizsgálni mi az a határ, amit még a lakosság 

elbír.  

 

Az előterjesztés elfogadásra került. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

 

 

 



 

Készült:2011.december 22-i Képviselő-testületi ülésen 

3 

213/2011.(XII.22.) Kt.határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az adóhatósági 

munkáról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót. Döntés született arra 

vonatkozóan, hogy 2012 évben nem kerül sor a helyi adók mértékének emelésére. 

 

 Felelős: Kölly József 
Határidő: folyamatos 
 

 

3. A nagycenki 0239/7 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonása 
 

Az anyag kiküldésre került itt is. 

 

Horváth Rezső elfogadásra javasolja, hisz ezzel a falu csak fejlődni fog. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

214/2011.(XII.22.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Csigó Szilveszter 

ingatlantulajdonos kérésére kezdeményezi a nagycenki 0239/7 helyrajzi számú ingatlan 

belterületbe vonását vállalkozási tevékenység bővítése céljából. 

A belterületbe vonás költségei a kérelmezőt terhelik.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelmet az illetékes földhivatal felé nyújtsa be.  

 

Határidő: 2012. január 31. 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

 

4. A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 23/2007. (XI.25.) 

rendelet módosítása 

  
Kölly József ismerteti, hogy a helyi védett természeti területek nyilvántartása került 

felülvizsgálatra, ezért van szükség ennek a rendeletnek a módosítására. Az Ikva medrének, 

völgyének hiányzó, illetve módosított helyrajzi számait kellett kiegészíteni illetve a 

megnevezéseket javítani. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 
A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 23/2007(XI.25)számú rendelet a 

17/2011(XII.23) sz. rendelettel módosításra kerül 

 

 

( a 17/2011(XII.23) sz. rendelet hatályos szövege a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi) 
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5. REKULTÍV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. települési szilárd 

hulladék kezelésének tárgyában közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása, 

valamint a 2012. évi lakossági hulladékszállítási díj megállapításának kérelme 
 

A szerződést a Gazdasági Bizottság és a Képviselő-testület egyöntetű véleménye alapján 

elfgadásra került. 

 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 
215/2011.(XII.22.) Kt. határozat 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a REKULTÍV Kft. 

közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására vonatkozó szerződést. Megbízza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2011. december 27. 

 

Ezzel egyidejűleg a köztisztaságról és hulladékgazdálkodásról szóló 3/2003(II.5)sz. rendelet 

a 18/2011(XII.27)sz. rendelettel módosításra kerül.  

 

 

(a 18/2011(XII.27) sz. rendelet hatályos szövege a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi) 

 

 

6.  Döntés a 2012 évi Víz- és Csatornaszolgáltatási díjakról 

 
A 2012 évre vonatkozó Víz és Csatornaszolgáltatási díjak is elfogadásra kerültek. 

 
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

216/2011.(XII.22.) Kt. határozat 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően a 19/2011. (XII.27) rendeletével módosítja az ivóvízellátás, valamint 

szennyvízelvezetés és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazás feltételeiről 

szóló 10/2009. (XII. 23.) rendeletét. 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2011. december 28. 

 

 

(a 19/2011(XII.27)sz. rendelet hatályos szövege a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi) 
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Egyebek: 

- Csorba János ismertette a Táblavilág Magyarország Kft.-vel kapcsolatos jelenlegi 

problémákat (táblák helytelen feliratozása, forgása, balesetveszélye stb.), illetve azok 

kezelését, megoldását. Kecskés Zoltán érdeklődött, hogy esetleg áthelyezhetőek-e a táblák?  

- Csorba János bejelentette, hogy ki kellett vágni a Fehér Ló előtti fát, mert balesetveszélyes 

volt 

- Bugledich Attila elmondta, hogy megérkezett a színes A3-as nyomtató, és innentől minden 

hó végén megjelenik a Cenki Hiradó. 

- Dr. Tóth Melinda jelezte köszönettel, hogy már voltak jelentkezők, akik tudnak Chartás 

vendégeket fogadni 

 

 

 

 

Csorba János az ülést bezárja, a két utolsó napirendi pont zárt ülés keretein belül kerül 

megtárgyalásra 

 

 

                                                           

 

kmf 

 

 

 

 

 

………………………………                                                    ………………………………... 

dr.Pintér Gábor jegyző                                                                 Csorba János polgármester 


