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Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.január 26.-án
tartott rendes ülésén.
Az ülés helye: Nagycenk Községháza Tanácsterem
Csorba János polgármester megnyitja az ülést. Tisztelettel köszönti a megjelenteket és
megköszöni, hogy kérésének megfelelően szombati napon tartják az ülést.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, Horváth János képviselő jelezte, hogy nem tud
részt venni az ülésen. Horváth László alpolgármester úr később érkezik.
Egy sürgősségi előterjesztés került benyújtásra és kiosztásra, melyet Csorba János javasol
7. pontként tárgyalni. A lejárt határidejű határozatok kiosztásra kerültek. Kéri a képviselő
testületet, hogy a sürgősségi napirendi pont beterjesztését fogadják el:
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület
elfogadta a sürgősségi napirendi pont felvételét.
Csorba János ismerteti az így módosult napirendet, és kéri a képviselő testületet, hogy az így
módosult napirendet és a lejárt határidejű határozatok ismertetését elfogadja.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadásra került az így módosult napirend.
Az ülés napirendje:
1. Nagycenk Nagyközség Önkormányzata kulturális koncepciója
Előterjesztő: Bugledich Attila alpolgármester
Tárgyalja: Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság
2. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának könyvtári-közművelődési közalkalmazotti
státusz létrehozása
Előterjesztő: Csorba János polgármester
Tárgyalja: Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság
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3. A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése
Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző
Tárgyalja: Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság
4. Az önkormányzat és szervei 2013.évi költségvetése (I. forduló)
Előterjesztő: Csorba János polgármester
Tárgyalja: Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság
5. A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-e
Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző
Tárgyalja: Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság
6. Háziorvosi szerződés felülvizsgálata
Előterjesztő: Csorba János polgármester
7. Pályázat az Önkormányzat Épületének energetikai fejlesztésére
Előterjesztő: Csorba János polgármester
8. Egyebek

Megkezdik a napirendi pontok tárgyalását

1. Nagycenk Nagyközség Önkormányzata kulturális koncepciója
Előterjesztő: Bugledich Attila alpolgármester
Tárgyalja: Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság
Csorba János polgármester átadja a szót Bugledich Attila alpolgármesternek, az első
napirendi pont ismertetésére.
Bugledich Attila elmondja, hogy a képviselő testület tagjaival karöltve készült az
előterjesztés, a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság is tárgyalta. Ismerteti, hogy a
nagycenki kulturális élet rendszerbefoglalása a cél, ez ennek a koncepciónak a lényege.
Szeretnék a hivatal alagsorát egy közösségi helynek kialakítani, valamint egy szép
reprezentációs albumot készíteni Nagycenkről. Ezek az idei év tervei dióhéjban.
Barasits László a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nevében ismerteti, hogy teljes
mértékben egyetértenek és támogatják ezt a koncepciót. Megjegyzi, hogy ez a koncepció
szerinte rengeteg munkát követel, nem biztos, hogy mindez belefér, illetve hogy egy ember
képes megvalósítani.
Csorba János elmondja, hogy a valós cél a Múzeum üzemeltetése volt, sajnos ez nem jött
létre, hisz felsőbb szinten született az a döntés, hogy a nagycenki múzeum a Magyar Nemzeti
Múzeum szervezetének része lett. Természetesen továbbra is mindent megteszünk azért, hogy
a Múzeum a község szerves része lehessen.
Bugledich Attila kéri a koncepció elfogadását.
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Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
1/2013.(I.26.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat
mellékletében foglalt tartalommal Nagycenk Nagyközség Önkormányzat kulturális
koncepcióját.
A képviselő-testület a koncepció gyakorlati megvalósítását minden év önkormányzati
költségvetésének tárgyalásakor hagyja jóvá.
2013. évben a koncepció megvalósításának I. üteme a következő:
 heti 20 órában határozott időre foglalkoztatott közalkalmazotti státusz
megteremtése (könyvtárosi és közművelődési feladatok végrehajtására)
 közösségi színtér kialakításához önrész biztosítása (törekedni a teljes
megvalósításra Leader pályázat segítségével)
 Falumúzeum kialakításának megkezdése, ahhoz önrész, költségvetés biztosítása
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy az I.
ütem megvalósításához szükséges pénzügyi javaslatot a 2013. évi költségvetésben
szerepeltesse.
Felelős:
Határidő:

Csorba János polgármester,
Bugledits Attila alpolgármester
2013. február 15.

2. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának könyvtári-közművelődési
közalkalmazotti státusz létrehozása
Előterjesztő: Csorba János polgármester
Tárgyalja: Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság
Csorba János a második napirendi ponttal kapcsolatban kérdezi Barasits Lászlót a Bizottság
véleményéről, aki elmondja, hogy jónak tartják és elfogadásra javasolják az új státusz
létrehozását, miután a könyvtár üzemeltetése mindenképpen szükséges és így a kombinált
munkakör teljes mértékben elfogadható és javasolt.
dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit az illetményre vonatkozóan érdeklődik, hogy mit kell
érteni „a KJT ”( Közalkalmazottak Jogállásáról szóló Törvény szerint garantált illetmény,
kiegészítve a munkáltatói összeggel” mondat alatt.
Percze Szilvia elmondja, hogy innentől a könyvtárosi feladat ellátása, a Cenki Híradó
szerkesztése és a közművelődési, kulturális feladat is a munkakör része lesz, ezért az előző
könyvtárosi bér némi kiegészítéssel került megállapításra.
Matiasec János szerint Benke Éva végzettsége, szakmai tapasztalata, rátermettsége abszolút
megfelel ennek a munkakörnek.
Barasits László felhívja a figyelmet, hogy ez egy határozott idejű munkaszerződés, melyet
természetesen felül kell majd vizsgálni, hogy a célnak megfelelt-e a választás, illetve az
elvártaknak megfelelően alakultak-e a dolgok.
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dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit szerint nagy a testület felelőssége ebben a kérdésben,
különös tekintettel arra, hogy volt már ilyen irányú kezdeményezés, ami nem hozta az elvárt
eredményt.
Szerinte nem évvégén a határozott idő lejártakor kell ezt a dolgot vizsgálni, hanem
folyamatosan.
Csorba János összegezve elmondja, hogy ezek számon kérhető feladatok lesznek: a 12 órás
könyvtárosi munka, a Cenki Híradó szerkesztése és a kulturális, közművelődési rész, amitől
nagyon sokat várunk, amiben kell, hogy előrelépés következzen be és ezeket igenis számon
kell majd kérnünk!
Felteszi szavazásra a kérdést.
Bugledich Attila érintettség miatt kéri kizárását a szavazásból.
(A képviselő testület 5 igen szavazattal kizárja Bugledich Attilát a szavazásból)
Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
2/2013.(I.26.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kinevezi Benke Éva
Nagycenk, Iskola u. 2/A sz. alatti lakost Nagycenk Nagyközség Önkormányzat
könyvtárosának és művelődésszervezőjének 2013. február 1-2013. december 31-éig, heti
20 órában. Illetményét havi bruttó 85.000 Ft összegben állapítja meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezéshez szükséges
munkáltatói intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Csorba János polgármester
2013. február 15.

3. A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése
Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző
Tárgyalja: Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság
Barasits László elmondja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatalnál a 2013-as év a próba,
meg kell kísérelni így, ezekkel a keretszámokkal működni, ebből a legjobbat kihozni! A
jubileumi jutalmak kérdésében természetes, hogy mindig a felmerülés helyén működő
önkormányzat költsége kell, hogy legyen.
Elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Csorba János szavazásra teszi fel a kérdést:
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
3/2013.(I.26.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az
önkormányzati képviselő-testületek együttes ülésére elfogadásra javasolja a Nagycenki
Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az együttes testületi ülésre a 2013.évi
költségvetést terjessze elő.
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Felelős:
Határidő:

Percze Szilvia jegyző
2013. február 9.

4. Az önkormányzat és szervei 2013.évi költségvetése (I. forduló)
Előterjesztő: Csorba János polgármester
Tárgyalja: Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság
Barasits László elmondja, hogy a 2013 évi költségvetés nagyon szép, átlátható és köszönet a
pénzügyes kolléganőknek a munkáért.
Az Óvoda vonatkozásában olyan javaslata van a bizottságnak, hogy a helyettesi státusz éves
összegét próbálja meg kigazdálkodni az óvoda. Számítva arra, hogy mindig vannak évközben
is nem várt kiadások. A konyhai tűzhelyeket javasolják két részletben megvásárolni. Ez
természetesen attól függ, hogy hol és hogyan lehet a legkedvezőbb árajánlatot kapni!
Nemes Viktória óvodavezető elmondja, hogy a konyha állapota már rémes, teljes felújításra
lenne szükség. Kapacitásuk maximumán működnek, 200 főre főznek. Mindent meg fog
próbálni kedvező árajánlatok beszerzésére. Az adminisztrációs terhek megnőttek, ez, és az ő
esetleges helyettesítése is megoldott lenne a helyettesi státusszal. Mindezt gazdaságosabban
nem lehet megoldani. Garantálni nem tudja, hogy ezt kigazdálkodja, de megpróbálja.
Február 1-től kerül a dada, illetve a helyettesi státusz bevezetésre.
Barasits László javasolja egy sürgősségi, fontossági sorrend felállítását. Több pályázat fut
párhuzamosan. Nagyon sok terv van, gazdálkodni kell a pénzekkel. Hitel felvétele márciusig
nem lehetséges, egyébként is kérdéses, miután most engedte el az állam az előzőt.
Csorba János elmondja, hogy itt is tervezünk, és majd alkalmazkodnunk kell a dolgok
alakulásához. A hitel kérdése is bizonytalan jelenleg. A telkeket közművesíteni kell
mindenképpen.
Bugledich Attila elmondja, hogy a fontossági sorrendet az kell, hogy meghatározza, hogy
olyan konstrukciót válasszunk, amiből pénz is várható. A telekértékesítések nagyon fontosak
lesznek, hisz a pályázatok megfinanszírozásához is kell pénz.
Horváth Rezső javasolja több árajánlat bekérését a közművesítés ügyében.
Horváth László alpolgármester megérkezett.
dr. Hudomelné azt kérdezi, hogy be tudunk-e egyáltalán hitelfelvételt vállalni ebben az
évben?
Percze Szilvia elmondja, hogy egy új rendszer kerül kidolgozásra hitel ügyben, jelenleg a
bankok sem adnak ajánlatot sem. Márciusig nem tudunk semmi biztosat ebben a témában.
Horváth Rezső emlékeztet arra, hogy a Gyár utca 1-et ebben az évben mindenképpen át kell
adni Simon Péter úrnak.
Bugledich Attila a rendőrségi épület, Horváth Rezső pedig a laktanya épület hasznosítását
említi. Új értékbecslést kell készíttetni a laktanyáról.
Barasits László az ipari park értékesítését kérdezi.(hirdetve van folyamatosan)
Csorba János elmondja, a rendezési terv módosításával ott is szeretnének kisebb egységeket
kialakíttatni.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Óvoda
vonatkozásában történt változással módosítva elfogadja.
4/2013.(I.26.) Kt. határozat
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Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi első
költségvetési javaslattal az elfogadott módosítások figyelembevételével egyetért és azt a
végleges költségvetési javaslat részeként elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a végleges költségvetési előterjesztést ennek megfelelően
állítsa össze.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: 2013.február 23.
5. A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-e
Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző
Tárgyalja: Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság
Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy a szerv megalakításától számított 60 napon
belül kell megalkotni az SZMSZ-t. Elfogadni majd az együttes ülésen kell, ezt most
véleményezésre szántuk minden testületnek. Egyedül a létszám változott a megállapodotthoz
képest, ez egy állami döntés volt, sajnos a kistelepülések kárára, a nagyok javára történt meg
ez a létszám átcsoportosítás, így lett nálunk a 13 főből 10 fő, ami nálunk valójában 11 fő, mert
1 fő kolléganő GYES- en van, az ő bérét nem terveztük, de létszámban itt van. 1fő kolléganő
ez évi nyugdíjba vonulásakor kell majd 1 fő határozott idejű munkaerőt felvennünk addig,
míg ennek a kolléganőnknek a GYES le nem telik. Mindenkinek meghatároztuk a
munkakörét. Az ügyfélszolgálatok ellátása és a helyettesítések érdekében sok az osztott
munkakör, de úgy tűnik, működik minden.
Csorba János köszöni jegyző asszonynak és aljegyző asszonynak is a munkát, amivel ezt az
új hivatalt felállították és elmondja, hogy szinte gördülékenyen sikerült átállni az új formára.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
5/2013.(I.26.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az
önkormányzati képviselő-testületek együttes ülésére elfogadásra javasolja a Nagycenki
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működés Szabályzatát.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az együttes testületi ülésre az SZMSZt terjessze elő.
Felelős:
Határidő:

Percze Szilvia jegyző
2013. február 9.

6. Háziorvosi szerződés felülvizsgálata
Előterjesztő: Csorba János polgármester
Percze Szilvia elmondja, hogy a közegészségügyi szerv felhívására került sor a szerződés
felülvizsgálatára, a doktornővel egyetértésben átnézték, aktualizálták. Néhány ponttal kibővült
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a tartalma, hogy a jelenleg érvényes törvényi szabályoknak megfeleljen. A másik, tehát a
fogorvosi szerződés a következő ülésre kerül átdolgozásra
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
6/2013.(I.26.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Notítia
Orvosi Betéti Társasággal 1996. december 23-án megkötött feladat-ellátási szerződés
módosítását, kiegészítését az alábbi pontokban:
 A praxisjoggal érintett körzet meghatározása: Nagycenk Nagyközség
közigazgatási területe
 A rendelési idő meghatározása: a működési engedély alapján, az érvényes
közegészségügyi szerv engedélye szerint
 A szerződés felmondási ideje: 6 hónap
 Kártérítés, kártalanítás rendelkezései: Az esetleges körzetmódosítás miatt
bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási
kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a
háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízott vállalkozás felé a
módosítási kezdeményezést tegye meg, és annak elfogadása esetén a szerződés
kiegészítésére vonatkozó szerződés módosítását aláírja.
Felelős:
Határidő:

Csorba János polgármester,
2013. január 31.

7. Pályázat az Önkormányzat Épületének energetikai fejlesztésére
Előterjesztő: Csorba János polgármester
Csorba János elmondja, ha sikerülne ezen a KEOP pályázaton nyerni, az óriási lehetőség
lenne a hivatali épület felújításának témájában. Jó esélyek vannak, de ki kell dolgozni. Az első
lépés a tervező kiválasztása. Itt egy energia megtakarítást kell biztosítani, tehát energetikai
felmérést kell csatolni. Elképzelhető, hogy a tető, illetve a födémszigetelés is bele vonható.
Árajánlatokat már kértünk, a 3. ajánlat a legkedvezőbb, mert egy ember végzi az energetikai
felmérést és a tervezést. Bár határidő nincs, a beadás folyamatos, amíg ki nem merül, tehát
ezért sürget minket az idő. Szerencsésebb lenne, ha egy kézben lenne ez a két dolog.
Percze Szilvia elmondja, hogy ismeretlenül is korrektnek érzi ezt az ajánlattevőt, mert az
ajánlat megadása előtt tájékozódott a földhivatalban, az itteni körülmények pontosítása
céljából.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
7/2013.(I.26.) Kt. határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Önkormányzat
épületének (Nagycenk, Gyár u. 2.) energetikai megújítását. A megvalósításra pályázatot
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nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és
közvilágítás energiatakarékos átalakítása ( KEOP-2012-5.5.0/A) jogcímre.
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges forrást az önkormányzat költségvetésében
biztosítja.
Az épület energetikai fejlesztését tartalmazó építész tervek elkészítésével az -1. vagy 2.
vagy 3. számú melléklet szerinti - tervező céget bízza meg, a mellékletben foglaltak
szerinti vállalási díjjal.
A pályázat megírásával, menedzselésével Bognár Tamást bízza meg. A testület megbízza
a polgármestert a megbízási és tervezési szerződések aláírására.
Felelős:
Határidő:

Csorba János polgármester
2013. február 5.

8./Egyebek:
-hóeltakarítás kérdésében érkezett pozitív és negatív észrevétel is
-Napnyugat Turisztikai Egyesület zsirai ülése (közös kiadvány és honlap készítése)
-bankváltás kérdése (Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet ajánlata)
Csorba János az ülést bezárta.

kmf

………………………………
Csorba János polgármester
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…………………………………
Percze Szilvia jegyző

