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Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 26.-án 

tartott rendes ülésén. 

 

Az ülés helye: Nagycenk Községháza, Kistanácskozó terem 

 
Csorba János polgármester megnyitja az ülést, tisztelettel köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a testület határozatképes.  

Ismerteti a napirendi pontokat. A képviselők az anyagokat megkapták, illetve van három 

plusz sürgősségi napirendi pont is, melynek az anyaga, valamint a lejárt határidejű 

határozatok és a polgármester beszámolója az utolsó üléstől ez idáig terjedő időszakra 

vonatkozóan, most került kiosztásra.  

 

Javasolja a sürgősségi napirendi pontokat (A Képviselő-testület 2012.I. félévi munkatervének 

módosítása, az 5/2012(I.26) Kt határozat visszavonása és a Javaslat a Nagycenkért 

Alapítvány Kuratóriuma tagjaira) -  az ülés végén, 11., 12. és 13. napirendi pontként 

tárgyalni. 

 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület a 

sürgősségi napirendi pontok napirendre vételét elfogadta. 

 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület a 

napirendi pontokat elfogadta. 
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Készült: 2012. április 26.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

 

Az ülés napirendje: 

  

1.  Tájékoztató Nagycenk fejlődéséért Egyesület 2011. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

2. Tájékoztató a Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvány 2011. évi munkájáról 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

3.  Tájékoztató a Nagycenkért Alapítvány 2011.évi munkájáról 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

4.  Intézményi alapító okiratok módosításáról 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

5. Intézményi térítési díjak felülvizsgálata 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

6.  Szándéknyilatkozat körjegyzőség ( közös hivatal ) alakításáról 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

7. A nagycenki 602/4 hrsz-ú ingatlan (vízmű) önkormányzati tulajdonba kerülésére kötendő 

csereszerződésről 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

8. Egyes helyi építési szabályok módosításának kezdeményezése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

9. A  köztisztaságról és hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

  

10. Az önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetésének végrehajtása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

11. A képviselő testület 2012.I. félévi munkatervének módosításáról 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

12. Az 5/2012.(I.26.)Kt határozat visszavonása 

Előterjesztő: dr. Galambos György aljegyző 

 

13.Javaslat a Nagycenkért Alapítvány Kuratóriuma tagjaira 

Előterjesztő: Bugledicb Attila alpolgármester 

 

14.Egyebek 

 

Csorba János polgármester kéri, hogy a napirendek tárgyalásának megkezdése előtt a két 

ülés közötti legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót – melyek írásban kiosztásra kerültek – tanulmányozzák a 

képviselők, és ha kérdésük, észrevételük van, tegyék meg. 
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Készült: 2012. április 26.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

Ha nincs kérdés vagy észrevétel, kéri a tájékoztató és a beszámoló elfogadását. 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület a 

tájékoztatót és a beszámolót elfogadja. 

 

(Horváth László alpolgármester megérkezett) 

 

1.  Tájékoztató Nagycenk Fejlődéséért Egyesület 2011. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

 

Csorba János polgármester köszönti a Nagycenk Fejlődéséért Egyesületet képviselő Keszei 

Istvánt és átadja neki szót esetleges kiegészítésre.  

 

Keszei István köszöni a meghívást és a megszavazott 150.000,- Ft-ot. A Szüreti Napokkal 

kapcsolatban elmondja, hogy egyre nehezebb a megszervezése, pedig a falu – talán- 

legnagyobb rendezvénye ez. 

 

Csorba János polgármester köszöni az egyesület munkáját, bízik a falu összefogásában és a 

magánszemélyek segítségében, illetve megígéri az Önkormányzat támogatását is. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

21/2012. (IV.26.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenk Fejlődéséért 

Egyesület 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megköszönve az egyesület 

vezetőségének és tagjainak munkáját elismerően veszi tudomásul. Felkéri a polgármestert, 

hogy képviselő-testület köszönetét az Egyesület tisztségviselőinek és tagjainak tolmácsolja. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2012. május 15. 

 

2. Tájékoztató a Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvány 2011. évi munkájáról 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Horváth Rezső képviseli az Egyesületet. Csorba János itt is megköszöni a nagyszerű 

egyesületi munkát, melynek eredménye a Hársfa sor mellett magáért beszél, büszkék lehetünk 

rá. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

22/2012. (IV.26.) Kt. határozat 

 

Határozati javaslat: 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenk Beszélő Kőemlékei 

Alapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megköszönve az Alapítvány 

Kuratóriuma tagjainak áldozatos munkáját elismerően veszi tudomásul. Felkéri a 

polgármestert, hogy a képviselő-testület köszönetét a Kuratórium elnökének és tagjainak 

tolmácsolja. 
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Készült: 2012. április 26.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2012. május 15. 

3.  Tájékoztató a Nagycenkért Alapítvány 2011.évi munkájáról 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

 

Horváth László, a kuratórium elnöke szerint Nagycenken elaprózódnak, szétforgácsolódnak 

az erők és a pénzek. Valójában természetesen jó, hogy több alapítvány, több közösség 

működik egy községben, de úgy tűnik, ezek gyengítik is egymást bizonyos értelemben. Igazi 

összefogásra lenne szükség! Az alapítvány mindezek mellett jól működik, a számok mutatják, 

hogy sikerül a célokat megvalósítani, mindenkinek köszönet, aki ehhez hozzájárul. Az 

alapítvány várja a megkereséseket. Az alapítvány célja Nagycenk fejlődése és ezt kell szem 

előtt tartani! 

 

Csorba János polgármester köszöni az alapítvány munkáját és szavazásra teszi fel a 

határozati javaslatot.  

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

23/2012. (IV.26.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenkért Alapítvány 

Kuratóriuma tevékenységéről szóló tájékoztatót megköszönve a Kuratórium tagjainak 

munkáját elismerően veszi tudomásul. Felkéri a polgármestert, hogy képviselő-testület 

köszönetét a Kuratórium tagjainak tolmácsolja. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2012. május 15. 

 

 

4.  Intézményi alapító okiratok módosításáról 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Csorba János polgármester felkéri aljegyző urat, hogy néhány szóval egészítse ki az 

előterjesztést. 

 

Dr. Galambos György aljegyző elmondja, hogy az intézmények új bankszámlaszámait az 

alapító okiratokban is rögzíteni kell, és így egyúttal néhány tevékenység besorolását is helyre 

kell tenni. Az egésznek a lényege, hogy törzskönyvi nyilvántartáshoz kell ezt benyújtani, az 

alapító okirat szükséges és a módosításokkal egységes szerkezetben kell létrehozni. Még hátra 

van az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal és az SZMSZ módosítása, mert ott is fel kell 

tüntetni a gazdálkodási tevékenységi körök besorolását, ezt a következő ülésre tervezzük. Az 

intézményvezetőkkel egyeztettünk, és Fertőboz is egyetértését adta.  

Az Általános Iskola alapító okiratára vonatkozó határozati javaslatban elírás történt, a 

szövegnek megfelelően már az 1.5. és 1.6. számmal kerülnek be az új rendelkezések. Az 

ágazati besorolás pedig 851020 óvodai nevelés. 

 

Nemes Viktória Óvodavezető örömmel konstatálta, hogy most az Óvoda névváltoztatása is 

megtörténik, illetve bekerül végre az alapító okiratba is. 



5 

 

 

Készült: 2012. április 26.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

Csorba János felteszi szavazásra az Óvoda alapító okiratának módosítását: 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel 

 

 

24/2012. (IV.26.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Napköziotthonos Óvoda 

Nagycenk” elnevezésű intézménye nevét „Aranypatak Óvoda Nagycenk” névre változtatja, 

és egyben alapító okiratát a következők szerint módosítja: 

 

1. Az Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv (intézmény) adatai cím 1.1. sora helyébe a 

következő rendelkezés lép és a cím a következő 1.4. és 1.5. ponttal egészül ki: 

1.1. Neve:      Aranypatak Óvoda Nagycenk 

1.4.  Adószáma:     16715435-2-08 

1.5. Számlavezető pénzintézete:  Kereskedelmi és Hitelbank Budapest 

és számlaszáma:              10404058-50526551-55551004 

 

2. Az Alapító okirat 5.3. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.3.  Gazdálkodási besorolása:  önállóan működő 

 

3. Az Alapító Okirat 6. pontja a következők szerint módosul: 

6. Az intézmény tevékenysége 

6.1. Az Óvoda jogszabályban meghatározott közfeladata:   

Az óvodáskorú gyermekek testi, szellemi fejlődésének segítése, felkészítés az 

iskolai nevelésre.   

 6.2. Alaptevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

  851020 Óvodai nevelés 

 6.3. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása: 

  562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

  562917 Munkahelyi étkeztetés 

  562919 Egyéb étkeztetés 

  851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak  

                                           komplex támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

889921 Szociális étkeztetés 

 

6.4. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása keretében az 

oktatási törvényben megjelölt, a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 

alapján  

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók 

vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő, és 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek 

óvodai nevelése történik.   
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Készült: 2012. április 26.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

6.5. Az intézményi -, munkahelyi -, egyéb - és szociális étkeztetés az intézmény 

tevékenységének keretében üzemelő, más intézményt is ellátó konyha működtetése 

révén történik.     

 

4. Az Alapító Okirat 8.2 pontja második bekezdésében a „részben önállóan gazdálkodó” 

kifejezés helyére az „önállóan működő” kifejezés kerül. 

 

5. Az Alapító Okiratban az intézmény neveként használt „Napköziotthonos Óvoda” 

kifejezés „Aranypatak Óvoda” elnevezésre változik. 

 

6. E módosítás Fertőboz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Nagycenk 

Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadó határozatát követő napon lép 

hatályba. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításáról a Magyar 

Államkincstár területi szervét – a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 

megküldése mellett – értesítse.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2012. május 8. 

 

Csorba János polgármester felteszi szavazásra az Általános Iskola alapító okiratának 

módosítását: 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel 

 

25/2012. (IV.26.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános 

Iskola Nagycenk elnevezésű intézmény alapító okiratát a következők szerint módosítja: 

 

1. Az Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv (intézmény) adatai cím 1.3. sora törlésre 

kerül, és a cím a következő 1.5. és 1.6. ponttal egészül ki: 

1.5.  Adószáma:      16715442-2-08 

1.6.Számlavezető pénzintézete:  Kereskedelmi és Hitelbank Budapest 

 és számlaszáma:                 10404058-50526551-55541005 

 

2. Az Alapító okirat 5.3. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.3.  Gazdálkodási besorolása:  önállóan működő 

 

3. Az Alapító Okirat 6. pontja a következők szerint módosul: 

6. Az intézmény tevékenysége 

6.1. Az Iskola jogszabályban meghatározott közfeladata:   

Az alapfokú oktatás keretében a tanköteles korú gyermekek testi, szellemi 

fejlődésének segítése, felkészítés a továbbtanulásra. 

 6.2. Alaptevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

  852010 Alapfokú oktatás 

6.3. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása: 

  562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
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Készült: 2012. április 26.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

  680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

  852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak  

                                           komplex támogatása 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  

(1-4. évfolyam) 

852012   sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali  

rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  

(5-8. évfolyam) 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali  

rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai  

nevelése 

910123  Könyvtári szolgáltatások 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

 

6.4. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása keretében az oktatási 

törvényben megjelölt, a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján  

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók 

vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő, és 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek 

iskolai nevelése, oktatása történik.   

6.5. Az intézményi -, munkahelyi étkeztetés más intézmény tevékenységének 

keretében üzemelő konyhától vásárolt szolgáltatás révén történik.     

 

4. Az Alapító Okirat 8.2 pontja második bekezdésében a „részben önállóan gazdálkodó” 

kifejezés helyére az „önállóan működő” kifejezés kerül. 

 

5. E módosítás Fertőboz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Nagycenk 

Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadó határozatát követő napon lép 

hatályba. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításáról a Magyar 

Államkincstár területi szervét – a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 

megküldése mellett – értesítse.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2012. május 8. 

 

 

5. Intézményi térítési díjak felülvizsgálata 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
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Készült: 2012. április 26.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

Nemes Viktória óvodavezető elmondja, hogy most semmiképpen nem lenne szerencsés 

változtatni, egyelőre nem is áll szándékukban, igyekeznek mindent a legoptimálisabban 

megoldani, spórolva, nagyon beosztva. 265,- Ft egy óvodás gyerek, 360,- Ft napi háromszori 

étkeztetése (amit fizet), szerintem ez nem rossz. Ezt a színvonalat meg szeretnénk őrizni, de 

ez csak azért működik így, mert saját konyha van. 

 

Dr. Galambos György aljegyző elmondja, hogy az intézményi díjakat április 01-vel lehet 

módosítani, ha bármi rendkívüli van, pl. árrobbanás, évközben egyszer van még lehetőség a 

módosításra. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

26/2012. (IV.26.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2007. (VII. 4.) 

önkormányzati rendeletben meghatározott étkezési nyersanyagnormák és intézményi 

térítési díjak megváltoztatását jelenleg nem tartja indokoltnak. Felkéri Csorba János 

polgármestert, hogy az étkeztetést biztosító intézmény vezetőjét a testület döntéséről 

tájékoztassa. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő: 2012. május 2.  

 

 

6.  Szándéknyilatkozat körjegyzőség (közös hivatal) alakításáról 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Csorba János polgármester elmondja, hogy Fertőboz képviselő testülete már foglalkozott 

ezzel a témával, miszerint a közös további utunk, a jövőnk, Fertőbozzal lesz. Szerencsésen 

megtaláltuk a közös hangot, tudtunk kapcsolatot teremteni, az ottani képviselő testület is 

elfogadta ezt a megoldást. Kérem, szavazzuk meg az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

27/2012. (IV.26.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát arra, 

hogy Fertőboz Községi Önkormányzat Képviselő-testületével 2013. január 1-jétől 

körjegyzőséget, illetve az azt követő 60 napon belül közös önkormányzati hivatalt 

hozzon létre. Felkéri a polgármestert, hogy Fertőboz Községi Önkormányzat Képviselő-

testületét e szándéknyilatkozatról haladéktalanul tájékoztassa, és hogy Fertőboz község 

polgármesterével közösen készítse elő a körjegyzőség (közös önkormányzati hivatal) 

megalakításához szükséges megállapodást, és terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő: tájékoztatásra: 2012. május 2.  

  előterjesztésre: 2012. június 28. 
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Készült: 2012. április 26.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

7. A nagycenki 602/4 hrsz-ú ingatlan (vízmű) önkormányzati tulajdonba kerülésére kötendő 

csereszerződésről 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Csorba János polgármester elmondja, hogy mint tudjuk, ez egy régi történet, végre 

megoldás születik. A költségvetési bizottság tárgyalta a témát, kéri, hogy tegyék meg 

javaslatukat.  

 

Horváth Rezső elmondja, hogy a bizottság egyetért az értékbecslő megállapításával és 

elfogadhatónak tartja, javasolja a cserét. A bizottság szeretné, ha ez mihamarabb megtörténne. 

A testület megszavazta a határozati javaslatot: 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

28/2012. (IV.26.) Kt. határozat 

 

 Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nagycenki 602/4 hrsz-ú, 5749 

m2 területű, „vízmű” megjelölésű ingatlan 1/1 része tulajdonjoga ellenében csereszerződés 

kötése útján a Széchenyi István MSZ. tulajdonába adja a 259/88 hrsz-ú, 2 ha 4619 m2 

területű, „szántó” megjelölésű ingatlana 82/1000 részét. Felhatalmazza Csorba János 

polgármestert, hogy a jogügylet létrejöttéhez szükséges intézkedéseket (előszerződés kötése, 

telekalakítás kezdeményezése, hatósági igazolások beszerzése és ügyvédi megbízás adása 

stb.) tegye meg.  

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő: 2012. augusztus 31.  

 

 

8. Egyes helyi építési szabályok módosításának kezdeményezése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Horváth Rezső képviselő elmondja, hogy elég sokszor hozzányúltak már a rendezési tervhez, 

lehet, hogy okosabb lenne egyszer érdemben felülvizsgálni és a hibákat kiküszöbölni. 

 

Dr. Galambos György aljegyző elmondja, hogy szerinte ezek nem biztos, hogy hibák, csak 

nem mindig egyezik meg a terv az építtetők elképzeléseivel. A mellékelt előterjesztés alapján 

nem kell a rajzos tervhez hozzányúlni, csak a szöveges részt módosítjuk, nem rajzi, övezetet 

nem módosítunk, nem lesznek olyan változások, amik nem férnek bele az OTÉK –ba, illetve 

egy kicsit annak a szigorát oldaná. Az OTÉK- kal szembemenni természetesen nem lehet. Ha 

az idén nem is, de jövőre célszerű lenne a teljes felülvizsgálata a rendezési tervnek. Tavasszal 

közzé kellene tenni, hogy kinek milyen igényei merülnének fel, egy felmérést készíteni, 

összegyűjteni az esetleges igényeket. Ez több százezer Ft-os tétel lesz. Ez a jelenlegi javaslat 

sem biztosíték arra, hogy mindez jogi alátámasztást nyerhet. Erre garancia egyáltalán nincs.  

 

Csorba János polgármester elmondja, hogy a jövőben ezt nem lehet folytatni, hogy két 

soros levéllel, indoklás nélkül ilyen dolgokat kérelmezni, illetve egy határozattal a rendezési 

tervből kivonni. Már a Kormányhivatal másutt szóvá is tette az ilyesmit. Nyilván segítenünk 

kell a fejlődést, és a lehetőleg a lakosság érdekeinek figyelembevételével, de csak a 

törvényesség megtartása mellett. Így az aljegyző úr által elmondottak szerint megpróbáljuk 

most orvosolni ezeket a problémákat. 
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Készült: 2012. április 26.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

 

Percze Szilvia jegyző: Eddig ez egyáltalán nem volt jogkövető, ennek véget kell vetni! 

 

Percze Szilvia jegyző: Az látszik, hogy eddig ezek a dolgok nem szabályosan történtek. Egy 

beadott kérelemre egy határozattal ki lett vonva a rendezési terv hatálya alól az adott terület. 

Egy rendeletnek a hatályát nem lehet egy sima határozattal módosítani! 

 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

29/2012. (IV.26.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Fekete Andrea 9485 Nagycenk, 

Iskola u. 26. szám alatti lakos az Lke-3 övezetbe tartozó 233/2 hrsz-ú beépítetlen 

ingatlannak a Nagycenk nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 

szóló 21/2007. (XI. 25.) önkormányzati rendelet hatálya alóli kivonására irányuló kérelmét 

elutasítja. Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a testület döntéséről értesítse. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő: 2012. április 30. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

30/2012. (IV.26.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Simon Péter 9485 Nagycenk, 

Dózsa krt. 33. szám alatti lakos az Lke-4 övezetbe tartozó 215 hrsz.-ú beépítetlen 

ingatlannak a Nagycenk nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 

szóló 21/2007. (XI. 25.) önkormányzati rendelet hatálya alóli kivonására irányuló kérelmét 

elutasítja. Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a testület döntéséről értesítse. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő: 2012. április 30. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

31/2012. (IV.26.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a Nagycenk 

nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 21/2007. (XI. 25.) 

önkormányzati rendeletnek (HÉSZ) a kertvárosias (Lke) lakó építési övezetekre vonatkozó 

szabályai módosítására vonatkozó eljárás tervezési munkát nem igénylő megindítását a 

következők szerint: 

- a HÉSZ tegye lehetővé a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású 

egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület önálló elhelyezését, 

- az övezet saroktelkein megfelelő telekszélesség esetén legyen lehetőség az épület 

szabadonálló elhelyezésére, 

- a magastetős beépítést, mint jellemző módot szabályozza a rendelet, korlátozott 

módon lehetővé téve a 38°-nál kisebb hajlásszögű épületelem létesítését, különösen 

meglévő ilyen épület bővítésénél vagy melléképületnél. 
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Készült: 2012. április 26.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a HÉSZ módosításához jogszabályokban 

előírt egyeztetési és véleményeztetési eljárás lefolytatásáról gondoskodjék, és az eljárás 

során kialakult álláspontoknak megfelelő rendeletmódosítás tervezetét terjessze a képviselő-

testület elé.   

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő: 2012. augusztus 31. 

 

9. A köztisztaságról és hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

  
Dr. Galambos György aljegyző elmondja, hogy ez már többszöri módosítás, mert törvényi 

változás történt, és most jelezte a Rekultív, hogy kéri az új díjak alkalmazását. 

Szavazás: 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2012. (V. 2.)  önkormányzati rendelete 

a köztisztaságról és hulladékgazdálkodásról szóló 

3/2003 (II. 5) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel 

A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi 

 

 

 

10. Az önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetésének végrehajtása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Csorba János átadja a szót Horváth Rezsőnek, hogy a gazdasági bizottság javaslatát erre a 

pontra vonatkozóan ismertesse.  

 

Horváth Rezső elmondja, hogy a gazdasági bizottság korrektnek találta és elfogadásra 

javasolja. Az ingatlan kataszter átvizsgálását illetve pontosítását kérik a közeljövőben.  

 

Csorba János kéri, hogy az erre vonatkozó észrevételeket mindenki tegye meg, és 

összegyűjtve kérjük majd a korrekciót az ezt karbantartó cégtől. 

Szavazásra teszi fel a napirendi pontot. 

 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról  

 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel 

A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi 

 

Csorba János polgármester megköszöni a pénzügyes kolléganők munkáját, ami az 

átalakulás miatt lényegesen több volt az eddigieknél. 

 
 

11. A képviselő testület 2012.I. félévi munkatervének módosításáról 
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Készült: 2012. április 26.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

A Nemzeti Színházba tervezett utazás miatt, mely a képviselő testület több tagját is érinti, a 

május 31.-i ülést május 30.-ra módosítjuk. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

 

32/2012. (IV.26.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 212/2011 (XII. 22.) Kt. 

határozatával elfogadott 2012. év I. félévi munkatervét módosítva a 2012. május 31.-én 

18:00 órára tervezett ülést változatlan napirenddel 2012. május 30.-án 18:00 órakor tartja 

meg. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tervezett napirendek előterjesztőit 

az időpontváltozásról tájékoztassa.  

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2012. május 4.  

 

 

12. Az 5/2012.(I.26.)Kt határozat visszavonása 

Előterjesztő: dr. Galambos György aljegyző 

 

Ezt a határozatot okafogyottság miatt kell visszavonni, a falumúzeum témában. Az pályázat 

(iskolai vizesblokk) nem is került kiírásra, valamint a helyszín is változik, mert a Kiscenki 

u.20. sz. alatti ingatlanra vonatkozóan már aláírásra került a szerződés a Vagyonkezelő 

Ügynökséggel. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

33/2012. (IV.26.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2012. (I. 26.) Kt. határozatát 

visszavonja. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

 

13.Javaslat a Nagycenkért Alapítvány Kuratóriuma tagjaira 

Előterjesztő: Bugledicb Attila alpolgármester 

 

Csorba János polgármester átadja a szót Bugledich Attila alpolgármesternek a Nagycenkért 

Alapítvány Kuratóriuma tagjaira történő javaslattétel témában.  

 

Bugledich Attila elmondja, hogy Horváth László elnök úrral egyeztetve, „a józan ész 

diktálta” változtatásokat javasolják, hogy olyanok legyenek az alapítványban, akik itt is 

vannak, szerepet és feladatot tudnak vállalni és dolgoznak is. 
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Készült: 2012. április 26.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

Horváth László a kuratórium elnöke elmondja, hogy összeült a vezetőség, és a polgármesteri, 

illetve jegyzői cserét javasolják, de jelenleg nem látja esélyét annak, hogy dr. Szemerédi 

László urat bevonják a kuratóriumba, mert az alapító tagokat nem kellene elmozdítani. 

 

 

 

 

 

Dr. Galambos György aljegyző elmondja, hogy a kuratórium összetételét az alapító 

szervezetek határozzák meg, jogilag bármit lehet ezen változtatni. A személyi 

összeférhetetlenségekre kell természetesen ügyelni. Fontos, hogy a képviselő testület csak 

javaslatot tesz, tehát minden alapítószervezeteknek meg kell ezt megszavaznia, ahhoz, hogy a 

cserék megtörténjenek. 

 

Horváth László: ha az Önkormányzat elfogadja, akkor nekem természetesen ebbe nincs 

beleszólásom. 

 

Csorba János szavazásra teszi fel a javaslatot: 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

34/2012. (IV.26.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenkért Alapítvány 

 (Regisztrációs száma: PKAH.50397/1992.nyilv.sz.: 397) alapítóinál kezdeményezi 

- Ivánkovics Ottó 9485 Nagycenk, Kossuth u. 1. sz. 

- Filátz Józsefné 9400 Sopron, Thurner Mihály u. 26. sz. és  

- Brummer Gábor 9485 Nagycenk, Gyár u. 50. sz. 

alatti lakosok kuratóriumi tagságának megszüntetését, egyúttal 

- Csorba János 9485 Nagycenk, Dózsa krt. 34. sz., 

- Pecze Szilvia 9495 Kópháza, Petőfi tér 1. sz. és 

- Dr. Szemerédi László 9485 Nagycenk, Iskola u. 1. sz.  

alatti lakosok kuratóriumi taggá választását. 

A képviselő-testület felkéri Bugledich Attila alpolgármestert, hogy a kezdeményezésről az 

alapítókat tájékoztassa és nyilatkoztassa, és elfogadása után az Alapító Okirat 

módosításával kapcsolatos feladatokról, annak a bírósági nyilvántartásban történő 

átvezetéséről gondoskodjék.  

 

Felelős:  Bugledich Attila alpolgármester 

Határidő: 2012. május 15.  

 

 

14. Egyebek 

 

-a Tízforrás Fesztiválba való beintegrálódás lehetősége 

Csorba János elmondja, hogy Bugledich Attila alpolgármester úrral tárgyalásokat folytattak 

a hegykői Tízforrás Fesztivál programjaihoz való csatlakozásról. A program szervezői 

örömmel fogadták a jelentkezést. A szervezést tovább folytatják, lényeges, hogy valóban 

nívós programmal tudjunk fellépni.  
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Készült: 2012. április 26.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

-a Kastélyszálló problémája, Vagyonügynökségi információk 

Csorba János elmondja, hogy Horváth László alpolgármester úrral a Nemzeti 

Vagyonügynökségnél jártak a kastélyszálló sorsa és helyzete után érdeklődni. pozitív 

fogadtatást tapasztaltak, elkezdődhet annak előkészítése, hogy a Kastély esetleg az 

önkormányzat vagyonkezelésébe kerülhessen. Ez hosszú folyamat, a helyzetről rendszeresen 

tájékoztatjuk a testületet, illetve a szükséges döntés meghozatala érdekében – ha megérett a 

dolog – javaslattal fogunk élni. 

 

Más hozzászóló nem lévén, Csorba János az ülést bezárja. 

 

kmf 

 

 

          

………………………………………. 

Csorba János polgármester 

………………………………………. 

Percze Szilvia  jegyző 

                                                                   


