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Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 28.-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, melyekhez két sürgősségi előterjesztés felvételét kéri. 

Ezek a következők: 10. pontként az SZMSZ 12/2008.3. sz. mell. javítását és 11. napirendi 

pontként a belterületi utak javításának témájában készült előterjesztést. A képviselők az 

anyagokat megkapták, a lejárt határidejű határozatok és a polgármester beszámolója az utolsó 

üléstől ez idáig terjedő időszakra vonatkozóan, valamint a két sürgősségi előterjesztés most 

került kiosztásra.  

 

Csorba János polgármester kéri, hogy a testület szavazzon a két új sürgősségi előterjesztés 

napirendi pontként való felvétele témában: 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület  

elfogadta a két sürgősségi előterjesztés felvételét a napirendi pontok közé. 

 

Csorba János kéri, hogy az így módosult napirendet, illetve a polgármesteri beszámolót, 

valamint a lejárt határidejű határozatok ismertetőjét fogadja el a képviselő-testület. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület az 

ülés napirendjét, a határozatokról szóló tájékoztatót és a polgármesteri beszámolót 

elfogadta. 
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Az ülés napirendje: 

 

 

1. A nagycenki 259/37 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

2. Intézményi alapító okiratok módosításáról  

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

3.  Az iskolai napközis csoport bővítés költségvetési kihatásai  

Előterjesztő: Hüse Gabriella iskolaigazgató 

 

4. A Polgármesteri Hivatal  alapító okirata módosításáról 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

5. Önkormányzati rendeleteket korábban módosító rendeletek-hatályon kívül helyezése  

Előterjesztő: dr. Galambos György aljegyző 

 

6. A közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről, 

továbbá a köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2008. (IX.10.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: dr. Galambos György aljegyző 

 

7. Faluközpont, járda, parkoló és park tervezése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

8. A Képviselő-testület 2012. II. félévi munkaterve 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

9. A „Jeles Pedagógusok Győr-Moson-Sopron Megyében”című emlékkönyv kiadvány 

támogatása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

10. Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 

12/2008.(X.8.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete kijavításáról 

Előterjesztő: dr. Galambos György aljegyző 

 

11. Belterületi utak burkolása 

Előterjesztő:  Csorba János polgármester 

 

12.Egyebek 
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1. A nagycenki 259/37 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

 

Csorba János elmondja, hogy ezt a témát a Gazdasági Bizottság is tárgyalta, megkéri 

Barasits László urat, hogy mondja el javaslatukat.  

Barasits László elmondja, hogy miután a terület felmérése megtörtént, egyezik az eddigi 

nyilvántartásunkkal, a Bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását. 

Csorba János szavazásra bocsájtja a határozati javaslatot. 

 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 

48/2012. (VI.28.) Kt. határozat 

 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Menyhárt Gábor és 

Menyhárt Zsuzsánna Anna 9493 Fertőboz, Kisboz u. 2. szám alatti lakosok vételi 

ajánlatát elfogadva, a nagycenki 259/37 hrsz-ú, 1228 m² nagyságú, beépítetlen terület 

megjelölésű ingatlant bruttó 3.806.800,- Ft, azaz Hárommillió-nyolcszázhatezer-

nyolcszáz forint vételárért részükre elidegeníti.  

Tájékoztatja a vevőket, hogy az ingatlanra az államot elővásárlási jog illeti meg, így az 

adásvételi szerződés hatályba lépése az illetékes állami szerv nyilatkozatától függő 

hatályú. Az ingatlan-értékesítés járulékos költségei (ügyvédi munkadíj, eljárási 

költségek és szolgáltatási díjak) a vevőket terhelik. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert, hogy az határozatnak 

megfelelő tartalmú adásvételi szerződést az önkormányzat képviseletében aláírja, 

egyben felkéri, hogy az állam elővásárlási jogára vonatkozó nyilatkozattétel érdekében 

az illetékes állami szervet a szerződés egy példányával keresse meg. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 30.   

 

 

 

2. Intézményi alapító okiratok módosításáról  

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

 

Csorba János: van-e valakinek ezzel kérdése, valójában ezek technikai módosítások. 

Szavazzunk: 

 

 

 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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49/2012. (VI.28.) Kt. határozat 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Napközi otthonos Óvoda 

Nagycenk” elnevezésű intézménye Alapító Okirat-át a jelen határozat mellékletét képező 

„ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS” szövegének megfelelően módosítja.  

Felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe szerkesztéséről és 

aláírásáról, valamint a Magyar Államkincstár részére történő megküldéséről 

gondoskodjék. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2012. július 10. 

 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

50/2012. (VI.28.) Kt. határozat 

 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Széchenyi István Általános 

Iskola Nagycenk” elnevezésű intézménye Alapító Okirat-át a jelen határozat mellékletét 

képező „ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS” szövegének megfelelően módosítja.  

Felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe szerkesztéséről és 

aláírásáról, valamint a Magyar Államkincstár részére történő megküldéséről 

gondoskodjék. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2012. július 10. 

 

 

3.  Az iskolai napközis csoport bővítés költségvetési kihatásai  

Előterjesztő: Hüse Gabriella iskolaigazgató 

 

Csorba János ismét megadja a szót Barasits Lászlónak, a Gazdasági Bizottság elnökének.  

Barasits László javasolja a Bizottság nevében az előterjesztés elfogadását. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

51/2012. (VI.28.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012/2013-as tanévben 

elhatározott iskolai napközis csoport bővítés 2012. évi előirányzat és létszámigényét a 

melléklet szerint elfogadja. 

Felkéri a polgármestert és az iskola igazgatóját, hogy az intézményi költségvetés 

legközelebbi módosítási tervezetébe az előirányzat és létszámnövelést kerüljön 

beillesztésre. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

  Hüse Gabriella iskolaigazgató 

Határidő:  2012. szeptember 4. 
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4. A Polgármesteri Hivatal alapító okirata módosításáról 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

52/2012. (VI.28.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenk Nagyközségi 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okirat-át a jelen határozat mellékletét 

képező „ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS” szövegének megfelelően módosítja.  

Felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe szerkesztéséről és 

aláírásáról, valamint a Magyar Államkincstár részére történő megküldéséről 

gondoskodjék. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2012. július 10. 

 

 

5. Önkormányzati rendeleteket korábban módosító rendeletek-hatályon kívül helyezése  

Előterjesztő: dr. Galambos György aljegyző 

 

 

Dr. Galambos György aljegyző úr elmondja, hogy az egységes szerkezetbe foglalás 

érdekében és a lakosság egyértelmű tájékoztatása céljából kerülnek szerkezetileg átformálásra 

a rendeletek. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

A 16/2012.(VII.4.)önkormányzati rendelet  a jegyzőkönyv. 1.sz. mellékletét képezi 

 

 

6. A közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről, 

továbbá a köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2008. (IX.10.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: dr. Galambos György aljegyző 

 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

A 17/2012.(VII.4.) önkormányzati rendelet  a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi 

 

 

7. Faluközpont, járda, parkoló és park tervezése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

Csorba János elmondta, hogy „falu megújítás”-ra lesz egy Leader pályázat, amit 

előreláthatóan szeptemberre kell elkészíteni. Ebben mindenképpen indulni kell, itt nagy 

lehetőségek vannak és ezt a faluközpontra kell összpontosítani, ezért kerestek meg egy 

tervezőt. Ezt már mindegyik testület meg akarta valósítani. Meg kell majd beszélni, hogy mik 

az elképzelések, milyen lehetőségek vannak, és majd a tervezővel közösen egy bejárást kell 

tartani. A Gazdasági Bizottság is támogatja ezt a témát. 
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Barasits László hivatkozással a beadott koncepciós tervükre, kéri, hogy lehetőség szerint 

kerüljön sor a Vám utcai új házaknál egy aszfaltos járdarész kialakításra.  

Aljegyző úr elmondta, hogy ott a vízelvezetést kell az úttest felől megoldani, azt 

mindenképpen terveztetni kell, de természetesen foglalkozni kell a kérdéssel és lehetőség 

szerint megoldani. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

53/2012. (VI.28.) Kt. határozat 

 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a faluközpont járda, parkoló és park 

tervezésére a Froad Kft (9400 Sopron, Mikes Kelemen u. 4.) ajánlatát fogadja el 265.000 Ft + 

Áfa összegben.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Froad Kft-vel részletes műszaki 

tartalommal, az ajánlatban szereplő ajánlati összeggel és kivitelezési határidővel az általános 

tartalék terhére a tervezői szerződést megkösse és aláírja.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 3 munkanapon belül   

 

 

8. A Képviselő-testület 2012. II. félévi munkaterve 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

 

Az előző ülésen is felhívta dr. Galambos György úr a képviselők figyelmét, hogy vár 

javaslatokat, témákat a testület II. féléves munkatervéhez. Készített egy tervezetet, eddig 

javaslat nem érkezett, most is lehet még kiegészítést tenni. Amennyiben nem, akkor 

szavazásra kerül a sor. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

54/2012. (VI.28.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi II. félévi 

munkatervét a melléklet szerint fogadja el.  

Felkéri a polgármestert, hogy a munkatervet az SZMSZ-ben meghatározott 

személyeknek és szerveknek küldje meg, és végrehajtásáról gondoskodjék. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2012. július 15. illetve 2012. december 31. 

 

 

9. A „Jeles Pedagógusok Győr-Moson-Sopron Megyében”című emlékkönyv kiadvány 

támogatása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
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Csorba János elmondja, hogy dr. Horváth Andrásné, korábbi iskola igazgató asszonyon 

keresztül érkezett megkeresés egy pedagógusokról szóló emlékkönyv kiadvány támogatására, 

melyben most Keszei Dénes és Szalay Gergely neves nagycenki pedagógusok életútja, 

tevékenysége kerülne megörökítésre. Erkölcsi kötelességnek érzi ezt a támogatást.  

A polgármester és képviselő-testület egyöntetű véleménye alapján került sor szavazásra, a 

kiadvány támogatására. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

55/2012. (VI.28.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az „EMELJ FEL EMLÉK!” 

Alapítványt a „Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron Megyében” című kiadvány 

harmadik kötete megjelentetési költségeihez való hozzájárulás céljából 20.000,- Ft 

támogatási adományban részesíti. Elfogadja a polgármester intézkedését a támogatás 

testületi döntés előtti átutalására.  

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

10. Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 

12/2008.(X.8.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete kijavításáról 

Előterjesztő: dr. Galambos György aljegyző 

 

 

Dr. Galambos György aljegyző elmondja, hogy hiánypótlásra kaptunk felhívást az SZMSZ 

3. sz. melléklete kapcsán, melyhez testületi döntésre van szükség. Az anyag mellékelve van, 

kéri a módosító rendelet elfogadását. 

 

A  18/2012.(VII.4.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 

 

 

11. Belterületi utak burkolása 

Előterjesztő:  Csorba János polgármester 

 

Barasits László elmondja, hogy az Aranypatak melletti út javítása már halaszthatatlan, de a 

Dózsa krt.-on szerinte nem olyan rossz a helyzet.  

A Dózsa krt-on csak „Csapás”-t csináljuk meg a Major utcáig. 

Horváth János javasolja, hogy a 303 hrsz. helyett a 44 hrsz.-ú útszakaszt, a Soproni utca 

Kápolnához vezető részét burkoltassuk be.  

 

Csorba János: Horváth János indítványa megfelel Barasits képviselő úr javaslatának is, ezért 

módosító indítványként szavazásra teszem fel. 

 

Kérem, hogy aki  a 303 hrsz. helyett a a  44-es hrsz. (Soproni utca 35-37.) burkolásával ért 

egyet, ezt kézfenntartással jelezze.. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület a 

módosító indítványt elfogadta. 
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Csorba János a módosított határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

56/2012. (VI.28.) Kt. határozat 

 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Németh Út Kft. 1. sz. 

melléklet szerint árajánlatát elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

árajánlatnak megfelelő áron a 380 hrsz-ú út martaszfaltos burkolat technológiával 

történő kijavítására és a 44 hrsz-ú, a 439/2 és a 440 hrsz-ú út martaszfaltos 

technológiával történő burkolására, valamint ezen útszakaszok 400,- Ft/m2 + ÁFA áron 

történő szükség szerinti padkázására a Kft.-vel vállalkozási szerződést kössön. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2012. július 30. 

 

 

12.Egyebek: 

 

-a Leader „Soproni borvidék” nevű „saját” pályázata kapcsán az turista útvonal menti 

vállalkozók bekapcsolásra kerülnek, Fertőboz és Hidegség után Nagycenk is. Polgármester 

úrnak a hozzájáruló nyilatkozatot kell alá írnia és le kell ellenőrizni az adatokat, hogy 

megfelelően kerüljenek kitáblázásra.  

 

-áthelyezésre került a kosárlabdapalánk, használható 

 

-Kastélypark gondozásának kérdése rendeződni látszik (Vagyonkezelő, Erdőgazdaság) 

 

-Széchenyi Vágta megrendezésének kérdése (előreláthatóan Sopronban kerül megrendezésre) 

 

-Dózsa krt.-i telkek közművesítése megkezdődött 

 

-Templom melletti támfal (+ esetleg járda) megépítésére ajánlatok kérése 

 

-EU-Charta delegáció indul Lettországba  

 

Más hozzászóló nem lévén, Csorba János az ülést bezárja. 

 

kmf 

 

 

 

         

………………………………………. 

Csorba János polgármester 

………………………………………. 

Percze Szilvia  jegyző 

 


