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

 

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

Szám: 117-7/2012 

 

JEGYZŐKÖNYV 

  

Jelen vannak:           Csorba János polgármester 

                          Bugledich Attila alpolgármester 

                                   Barasits László 

                          Horváth János   

                                   Horváth Rezső 

                                   Matiasec János 

 

   Horváth László alpolgármester                               

                      

                                    Percze Szilvia jegyző 

                           

 

    

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

tartott rendkívüli 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.  

 

Csorba János polgármester kéri, hogy a testület szavazzon a napirendi pontok témában: 

 

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

elfogadta a napirendi pontokat. 

  

Az ülés napirendje: 

 

1. Az Ikva Menti Szennyvíztisztító Létesítése Önkormányzati Társulás átalakítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

2. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

3. Percze Szilvia jegyző határozott idejű kinevezésének meghosszabbítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

4. Egyebek 
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1. Az Ikva Menti Szennyvíztisztító Létesítése Önkormányzati Társulás átalakítása 

 
Csorba János elmondja, hogy az Ikva Menti Szennyvíztisztító Létesítése Önkormányzati 

Társulás jogi személyiségű társulássá való átalakítása vált szükségessé. Ennek érdekében kell 

dönteni ma ebben a kérdésben, kér a képviselő testületet, hogy támogassa ezt az előterjesztést. 

 

Percze Szilvia jegyző asszony egy módosítást javasol, hogy név szerint jelöljék meg a 

határozatban azt a személyt, aki a polgármestert esetleges akadályoztatása esetén teljes 

jogkörrel helyettesítheti ebben a témában. A testület egyhangúlag Horváth Rezsőt javasolta és 

ezen módosítással fogadja el a határozati javaslatot. 

 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

 

57/2012. (VII.26.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok 

társulásairól szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4.§. (1) bekezdés c.), 6.§. (1) bekezdés b.) 

pontjában foglaltak alapján, a 2010. június 4. napján kelt Társulási Megállapodással 

létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, Ikva Menti Szennyvíztisztító Létesítése 

Önkormányzati társulást jogutódlással megszünteti. 

 

Jogutód: Jogi személyiséggel rendelkező Ikva Menti Szennyvíztisztító Létesítése 

Önkormányzati Társulás. 

A megszüntetés időpontja a jogi személyiségű társulásnak a Magyar Államkincstár által 

történő törzskönyvi nyilvántartásba vételének napja. 

 

A képviselő-testület, az Ikva Menti Szennyvíztisztító Létesítése Önkormányzati Társulás 

létesítő okiratát, a jogi személyiségű társulásra vonatkozó Társulási Megállapodás 

tartalmát megismerte, azt elfogadja. 

 

A képviselő-testület megbízza Csorba János polgármestert, hogy Nagycenk Nagyközség 

Önkormányzatának nevében a Társulási Megállapodást aláírja.  

A továbbiakra vonatkozóan Csorba János polgármester akadályoztatása esetén 

helyettesítésére Horváth Rezső képviselőt jelölik ki,  teljes képviseleti joggal felruházva a 

társulás ügyeivel kapcsolatosan. 

 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2012. július 27. 

 

 

2. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

 

Csorba János elmondja, hogy a Magyar Államkincstár hiánypótlásra szólított fel bennünket a 

Polgármesteri Hivatal alapító okirata módosítása kapcsán, valójában ezek csak technikai 

módosítások. A Képviselő testület elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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58/2012. (VII.26.) 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. augusztus 8. 

 

 

3. Percze Szilvia jegyző határozott idejű kinevezésének meghosszabbítása 

 

Csorba János elmondja, hogy Percze Szilvia jegyző asszonnyal kötött határozott idejű 

megállapodás 2012.augusztus 31.-én lejár. A képviselő testület tervezett legközelebbi ülése 

2012.szeptember 04-én lesz, tehát ezért kell ebben a kérdésben is a mai napon dönteni. 

Kinevezésének meghosszabbításához a fertőbozi Képviselő testület hozzájárulása is 

szükséges, így határidőig még az is beszerezhető. A kinevezést célszerű lenne a közös hivatal 

megalakulásának napjáig meghosszabbítani, erre a jogi lehetőség fennáll. Kéri a képviselő 

testületet, hogy  fogadja el a határozati javaslatot. 

 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

59/2012. (VII.26.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 1-jével a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) 

bekezdése szerinti közös hivatal megalakulásáig terjedő határozott időre, heti 4 óra 

időkeretben a jegyzői feladatok helyettesítés keretében történő ellátására jegyzőnek 

kinevezi Percze Szilvia 9495 Kópháza, Petőfi tér 1. szám alatti lakost, Fertőboz-Hidegség 

Körjegyzőség körjegyzőjét. 

Percze Szilvia alapilletményét havi 30.000,- Ft-ban, azaz Harmincezer forintban 

állapítja meg. 

Felkéri Csorba János polgármestert, hogy Fertőboz Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete hozzájárulásának beszerzéséről, valamint a kinevezési okmányok és a 

közszolgálati jogviszony létesítéséhez előírt dokumentumok kiadásáról gondoskodjék. 

 

 

Határidő:  2012. augusztus 31. 

Felelős:  Csorba János polgármester  
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4. Egyebek: 

 

 

- Matiasec János képviselő javaslatot kíván tenni „Nagycenk Díszpolgára” cím 

adományozásának lehetőségére, ennek előterjesztését a szeptember 04.-i ülésre készíti el 

-felmerült az októberi ülés falugyűléssel való kezdésének gondolata (adó-átalakítás téma) 

-Barasits László képviselő kéri a leendő horgásztó terület ügyének lehetőség szerinti „utána 

kérdezését” a hivataltól, mert lennének már lehetőségek, intézendők 

-Bugledich Attilát a Széchenyi Pál múmia restaurálója kereste meg, aki egy olyan hely 

bérlésének a lehetősége felől érdeklődött, ahol múmiák vizsgálatát, tárolását végezhetné egy 

nemzetközi kutató csoport (esetlegesen a laktanya épülete) 

-Bugledich Attila tájékoztatást adott arról, hogy az idén mozgalmasnak ígérkezik az 

augusztus 18-20.-i hétvége, mely a 18.-i „Széchenyi lófuttatással kezdődik, a Lovasképzési 

Központ pályáján, a rendezvény fővédnöke Jakab István a MAGOSZ elnöke, majd 19.-én a 

Nagycenkről elszármazottak találkozója és a hagyományőrző nagycenki Búcsú helyszíne a 

Tornacsarnok és környéke, mely egy kicsit másabb, színvonalasabb lesz a tervezettek szerint 

az eddigieknél  

-Leader pályázatok témában a Beszélő Kövek Alapítvány és az Önkormányzat kooperálási 

lehetőségei (Faluház témában) 

 

 

 

 

Más hozzászóló nem lévén, Csorba János az ülést bezárja. 

 

 

 

 

 

kmf 

 

 

 

         

 

………………………………………. 

Csorba János polgármester 

………………………………………. 

Percze Szilvia  jegyző 

 


