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JEGYZŐKÖNYV 

  

Jelen vannak:           Csorba János polgármester 

                                   Bugledich Attila alpolgármester 

                                   Barasits László 

                                   dr.Hudomelné dr. Dózsa Margit 

                          Horváth János  

   Horváth Rezső  

                                    

   Horváth László alpolgármester                               

                                 Percze Szilvia jegyző 

                          dr. Galambos György aljegyző 

 

Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 15.-én 

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. Dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit és Horváth 

János jelezték, hogy késéssel fognak érkezni, illetve Matiasec János, hogy nem tud részt venni 

az ülésen. 

Csorba János ismerteti a napirendi pontokat.  

Csorba János kéri, hogy a napirendet fogadja el a képviselő-testület. 

 

Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a képviselő-testület 

az ülés napirendjét elfogadta. 

 

Az ülés napirendje: 

 

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal és a Képviselő-testület közötti, a járási 

hivatalok megalakításával összefüggő személyi és vagyoni erőforrások átadására vonatkozó 

megállapodással kapcsolatos intézkedések 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

2. A képviselő-testület 2012.II. félévi munkatervének módosításáról 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

3. Csatlakozás a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez  

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

4. A mezőgazdasági haszonállatok tartásának korlátozására vonatkozó rendelkezések 

hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

5. Egyebek 
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(Dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit képviselő asszony megérkezett) 

 

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal és a Képviselő-testület 

közötti, a járási hivatalok megalakításával összefüggő személyi és vagyoni 

erőforrások átadására vonatkozó megállapodással kapcsolatos intézkedések 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Dr. Galambos György aljegyző elmondja, hogy az első napirendi pont előterjesztésének 

elkészítése óta újabb megkeresés érkezett a Kormányhivataltól, miszerint nem 1 fő szellemi és 

1 fő fizikai foglalkoztatott létszámot kell átadni a járásnak, hanem 2 fő szellemi és 1 fő fizikai 

állományút. A 2. szellemi foglalkoztatottként egy jelenleg üres státusz kerül átadásra. 

Barasits László a Költségvetési a Gazdálkodási Bizottság elnöke elmondja, hogy tárgyalták 

az ügyet, és az előterjesztést elfogadásra javasolják, örömmel konstatálják, hogy 

Baumgartnerné Arthofer Gertrud munkaügyi kérdése is így megnyugtatóan rendeződik. 

Bugledich Attila alpolgármester érdeklődött a személyi kérdések további alakulásáról, illetve 

ezek finanszírozási megoldásáról. 

Percze Szilvia jegyző asszony elmondta, hogy most a jelenlegi felállásból „gazdálkodnak” 

úgymond a járások felépítéséhez, de jövőre majd az új szervezethez 

(Fertőboz+Nagycenk+Pereszteg) fogják megállapítani az itt maradó feladatokat, illetve ahhoz 

rendelnek és finanszíroznak létszámot.  

 

A képviselő testület szavazott az első napirendi pont 1. határozati javaslatáról a polgármester 

felhatalmazásával kapcsolatosan: 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 

73/2012. (X.15.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal és Nagycenk Nagyközség Önkormányzata közötti, a járási hivatalok 

megalakításával összefüggő, a 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének 

megfelelő megállapodás aláírására Csorba János polgármestert felhatalmazza.  

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2012. október 20.  

 

Az első napirendi pont 2. határozati javaslatáról, Baumgartnerné Arthofer Gertud 

kinevezésének módosításával kapcsolatosan: 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 

74/2012. (X.15.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Baumgartnerné 

Arthofer Gertrud köztisztviselői kinevezésének teljes munkaidős határozatlan idejűvé 

történő módosítását. Felkéri a polgármestert, hogy a hivatali költségvetés legközelebbi 

módosításnak tervezetébe a szükséges előirányzat változtatást illessze be. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2012. december 31. 
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2. A képviselő-testület 2012.II. félévi munkatervének módosításáról 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Csorba János polgármester elmondja, hogy a Vidéki Települések Európai Chartája 

portugáliai rendezvényén vesznek részt Matiasec János képviselő úrral. Feleségeikkel együtt 

utaznak, és az ott tartózkodást önköltségen meghosszabbítják néhány nappal. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 

75/2012. (X.15.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – tudomásul véve, hogy Csorba 

János polgármester és Matiasec János képviselő az önkormányzat képviseletében 2012. 

október 24.-e és 29.-e között a Vidéki Települések Európai Chartája portugáliai 

rendezvényén vesz részt - az 54/2012 (VI. 28.) Kt. határozatával elfogadott 2012. év II. félévi 

munkatervét módosítva a 2012. október 25.-én 18:00 órára tervezett ülést változatlan 

napirenddel 2012. október 31.-én szerdán 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. október 20.  

 

3. Csatlakozás a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez  
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Csorba János elmondja, hogy Önkormányzatunk ebben az évben is csatlakozik a hátrányos 

helyzetű diákokat támogató „Bursa Hungarica” ösztöndíjrendszerhez. A Költségvetési és 

Gazdálkodási Bizottság is tárgyalta, és Barasits László a bizottság nevében elfogadásra 

javasolja. A pályázat leszabályozott módon kerül kihirdetésre. A beadási határidő 

meghosszabbításra kerül: október 26-ig. Változás, hogy minden pályázónak saját 

magának kell interneten regisztrálnia és annak kinyomtatott formáját beadnia. Minden 

ezzel kapcsolatos teendő kihirdetésre, kifüggesztésre, ismertetésre kerül a hirdetőkben 

és a honlapon. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 

76/2012. (X.15.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 

létrehozott „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Az 

önkormányzat az ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójának általános szerződési feltételeit 

elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása 

során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár 

el .A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő felé a csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat nevében megtegye, és 

felkéri, hogy a pályázati felhívás közzétételéről haladéktalanul gondoskodjék. 
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Határidő: 2012. október 15. 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

4. A mezőgazdasági haszonállatok tartásának korlátozására vonatkozó 

rendelkezések hatályon kívül helyezése 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Galambos György aljegyző úr elmondja, hogy a 2008.évi XLVI.tv.6.§.- a 2012.október 1-

vel kiegészült egy új (6) bekezdéssel, mely kimondja, hogy a mezőgazdasági haszonállat 

tartásának lehetősége, illetve darabszáma önkormányzati rendeletben nem korlátozható. 

Ennek megfelelően módosítjuk eddigi rendeleteinket. 

A képviselő-testület megszavazta a rendeletek módosítását. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

 

A 24/2012.(X.21.) önkormányzati rendelet a jkv.1.sz. mellékletét képezi 

 

 

5. Egyebek: 

 
(Horváth János képviselő úr megérkezett) 

 

- Széchenyi tér pályázat végelszámolása megtörtént, a pénz is megérkezett (Csorba János) 

 

- A hivatal fűtésrendszere felújításra szorul. Költségvetésbe tervezve nincs, de elvi 

hozzájárulását adta a testület, hogy a legszükségesebb javításokat el kell végezni!(Csorba 

János) 

 

- Tájékoztatás a Múzeum ügyében, lehetőség szerint továbbra is fenntartjuk igényünket az 

üzemeltetésre (Csorba János) 

 

- Gyár utca 11. sz. alatt 2 lakás értékesítésének terve (Csorba János) 

 

- az év végéig az ünnepnapokhoz kapcsolt pihenőnapok miatt bedolgozandó szombati 

munkanapokat a hivatalban dolgozók szabadságként veszik ki.(dr. Galambos György) 

 

 

Csorba János polgármester miután több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, az ülést 

bezárta. 

 

 

kmf 

 

 

 

         

………………………………………. 

Csorba János polgármester 

………………………………………. 

Percze Szilvia jegyző 

 


