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                                Horváth Rezső  

                                Horváth János 
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                                Horváth László külsős alpolgármester 

                                                                

                              Lex Ernő külsős bizottsági tag 

                                 Kecskés Zoltán külsős bizottsági tag 

                                     

                                 Percze Szilvia jegyző 

                                 Zambóné Németh Ilona aljegyző 

                                             

                                 Dr.Szakál Irma Mária háziorvos 

                                 Hüse Gabriella iskolaigazgató 

                                 Nemes Viktória óvodavezető 

   

                                 Markóné Kubicsek Erika pü.-i üi. 

                                 Szabóné Kóbor Katalin   pü.-i üi.  

                                 Lukácsné Kolonits Zsuzsa jkv.vezető 

 

Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 

05.-én tartott rendes ülésén. 

Az ülés helye: Nagycenk Községháza Tanácsterem 

 

Csorba János polgármester megnyitja az ülést. Köszönti a megjelenteket, dr.Hudomelné 

dr.Dózsa Margit jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, Bugledits Attila alpolgármester 

pedig jelezte, hogy némi késéssel fog érkezni. Megállapítja, hogy a testület határozatképes.  

 

A tervezett napirendi pontok: 

 
1. Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről 

Előterjesztő: dr. Szakál Irma Mária háziorvos 

  

2. Beszámoló a Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola munkájáról 

Előterjesztő: Hüse Gabriella  iskolaigazgató 

  

3. Beszámoló az Aranypatak Óvoda munkájáról 

Előterjesztő: Nemes Viktória óvodavezető 

 

4. Az önkormányzat és szervei 2013.évi költségvetés I. félévi teljesítése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester   

 

5. A Friends of Europe Nagycenk Egyesület pályázatának támogatása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
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6. A Friends of Europe Nagycenk Egyesület pályázatának támogatása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

7. A Nagycenki Sportegyesület sportlétesítmény pályázati támogatásának előfinanszírozása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

8.Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási célú használatáról 

szóló rendelet-tervezethez 

Előterjesztő: Csorba János polgármester   

  

9. A közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megkötése 
Előterjesztő: Csorba János polgármester   

  

10. Gyár utca útburkolata kezdeti szakaszának felújítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester   

 

11.  A házasságkötés létesítésének helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő 

engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 8/2011.(V.04) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző  

  

12.  A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/2006.(VII.12.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző  

 

13. A Széchenyi tér 3.sz.  épület  (volt rendőrlakások, KMB iroda) hasznosítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester  

 

14. Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATÁ-nak elfogadása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

15. Nagycenken vízmű telepen fúrt, 3. számú kút kivitelezési munkáinak jóváhagyása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

16.A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal  SZMSZ-ének és társulási megállapodásának 

felülvizsgálatára javaslat 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 

17.Egyebek 

 

Csorba János polgármester kéri, hogy a testület fogadja el a napirendi pontokat, illetve 

megkérdezi, hogy van-e valakinek esetleg kérése, kérdése, javaslata a napirendi pontokkal 

kapcsolatosan.  

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását: 

 

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

tervezett napirendet. 

 

67/2013. (IX.05.)Kt. határozat 

 

NAPIRENDEK: 
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1. Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről 

Előterjesztő: dr .Szakál Irma Mária háziorvos 

  

2. Beszámoló a Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola munkájáról 

Előterjesztő: Hüse Gabriella  iskolaigazgató 

  

3. Beszámoló az Aranypatak Óvoda munkájáról 

Előterjesztő: Nemes Viktória óvodavezető 

 

4. Az önkormányzat és szervei 2013.évi költségvetés I. félévi teljesítése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester   

 

5. A Friends of Europe Nagycenk Egyesület pályázatának támogatása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

6. A Friends of Europe Nagycenk Egyesület pályázatának támogatása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

7. A Nagycenki Sportegyesület sportlétesítmény pályázati támogatásának előfinanszírozása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

8.Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási célú 

használatáról szóló rendelet-tervezethez 

Előterjesztő: Csorba János polgármester   

  

9. A közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megkötése 
Előterjesztő: Csorba János polgármester   

  

10. Gyár utca útburkolata kezdeti szakaszának felújítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester   

 

11.  A házasságkötés létesítésének helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül 

történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 

8/2011.(V.04) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző  

  

12.  A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/2006.(VII.12.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző  

 

13. A Széchenyi tér 3.sz.  épület  (volt rendőrlakások, KMB iroda) hasznosítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester  

 

14. Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének SZERVEZETI ÉS 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁ-nak elfogadása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

15. Nagycenken vízműtelepen fúrt, 3.számú kút kivitelezési munkáinak jóváhagyása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
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16.A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének és társulási 

megállapodásának felülvizsgálatára javaslat 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 

(Bugledits Attila alpolgármester megérkezett) 

Következik az 1. napirendi pont: 
 

1. Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről 

Előterjesztő: dr. Szakál Irma Mária háziorvos 

 
Dr. Szakál Irma Mária háziorvos nem szándékozik szóban kiegészíteni megküldött 

beszámolóját, ismertetését a település egészségügyi helyzetéről, de készséggel áll 

rendelkezésre, ha esetleg van valakinek kérdése. Elmondja, hogy természetesen mindig lehet 

és kell jobbítani, fejleszteni, mint ahogy teszi ő is az adott lehetőségek és keretek között. 

Ismerteti, hogy jelenlegi asszisztense is megszerezte valamennyi szükséges szakvizsgáját, ami 

nagyon fontos.  

Barasits László képviselő megköszöni a Doktornő áldozatos munkáját a település nevében. 

Csorba János polgármester csatlakozik Barasits László köszönő szavaihoz és a jó 

együttműködés fontosságát kiemelve kéri a Doktornőt, hogy továbbra is ezzel - az elánnal és 

szeretettel az emberek iránt - végezze áldozatos munkáját. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

68/2013. (IX.05.)Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Notitia 

Orvosi Bt – dr. Szakál Mária háziorvos- beszámolóját. 

 

A képviselő-testület megköszöni háziorvos, és kollégáinak (asszisztens, védőnő) egész 

éves munkáját, és a jövőbeni munkájukhoz is sok sikert kíván.   

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a háziorvosi 

szolgálatot értesítse.  

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2013. szeptember 15. 

 

2. Beszámoló a Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola munkájáról 

Előterjesztő: Hüse Gabriella iskolaigazgató 

 
Csorba János polgármester elmondja, hogy megkapták Hüse Gabriella igazgatóasszony 

nagyon alapos beszámolóját. Megkéri, hogy esetleges szóbeli kiegészítését tegye meg. 

Hüse Gabriella igazgatóasszony elmondja, hogy úgy érzi, sikerült az átállás, az átalakulás. 

Nagyon köszönik az Önkormányzattal való, igazán jó együttműködés lehetőségét, a nyáron 

felújított tantermet, valamint azt a biztos hátteret, amit az Önkormányzat azóta is biztosít az 

iskola számára, ha bármire szükségük van. Elsőként lett a nagycenki iskolában iskolatitkár, 

ami nagy segítség. Az iskola 100 %-os szakos ellátottsággal rendelkezik. Reggel 07-17 óráig 
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van ügyelet az iskolában. Ami újdonság, az a 16 óráig való kötelező bent tartózkodás az 

iskolában, de ez alól a szülő felmentést kérhet a gyermeke részére.  

Csorba János polgármester elmondja, hogy jó a kapcsolat a Tankerülettel, és ez fontos az 

iskola megtartása szempontjából, az Önkormányzat is erre törekszik. Megemlíti, hogy dr. 

Szemerédi László fogorvos úr kérése az iskola felé a rugalmasabb együttműködés a 

fogorvosi ellátásra való megjelenés biztosítására.   

Sikeres tanévet kíván a gyerekeknek és a pedagógusoknak. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

69/2013. (IX.05.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Nagycenki 

Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetőjének beszámolóját. 

 

A képviselő-testület megköszöni az iskolaigazgató, és kollégáinak egész éves munkáját, 

és a jövőbeni munkájukhoz is sok sikert kíván.   

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról az 

intézményvezetőt értesítse.  

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2013. szeptember 15. 

 

3. Beszámoló az Aranypatak Óvoda munkájáról 

Előterjesztő: Nemes Viktória óvodavezető 

 
Nemes Viktória óvodavezető elmondja, hogy nagy örömükre, magas az óvodai gyermek 

létszám. Nagyon köszönik a 8 órás dajkai és óvodavezető helyettesi státuszt, mert ennyi 

gyermeknél nagy szükség van rá. Térítési díjemelés márciusban volt, figyelik a 

nyersanyagnorma árak alakulását, de reméli, hogy sikerül benn maradni a tervezett keretben. 

A pályázattal kapcsolatosan szeretne egy kis kiegészítést tenni. A Veluxhoz pályáztak, 

valójában konyhai felújításra, de ők csak játékra tudnak pénzt biztosítani, így ősszel újra 

beadják arra. 500e Ft-ból 2 új homokozót lehetne készíttetni, ami már nagyon szükségesség 

vált. Az SNI-s gyerekek fejlesztését mostantól a Tóth Antal iskola végzi. A pedagógiai 

szakszolgálat felajánlotta ingyenesen minden nagycsoportos gyermek fejlettségének mérését, 

ami egyébként nem kötelező (mint a logopédiai szűrés) de a szülők kérelmére van hozzá 

szükség. Ez nagyon jó dolog és minden szülő élt is ezzel a lehetőséggel. Az idei évben is 76 

gyermeket várnak. Az ide költöző vagy albérletben itt élő családok nagyon jól beilleszkednek, 

ezt mutatja a magas óvodai létszám, amiből következik az iskolai létszám növekedése is. 

Nagyon jó a kapcsolat az óvoda és az iskola között, ezt bizonyítja az immár 3.éve működő 

„Ovi-Suli” és a jó együttműködés az elsős tanítónénikkel. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

70/2013. (IX.05.)Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Aranypatak 

Óvoda intézményvezetőjének beszámolóját. 

 



6 

 

 

Készült: 2013. szeptember 05.-i rendes Képviselő-testületi ülésen 

 

A képviselő-testület megköszöni az óvodavezető, és kollégáinak egész éves munkáját, és a 

jövőbeni munkájukhoz is sok sikert kíván.   

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról az 

intézményvezetőt értesítse.  

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2013. szeptember 15. 

 

4. Az önkormányzat és szervei 2013.évi költségvetés I. félévi teljesítése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester   

 
Barasits László elmondja, hogy a Gazdasági és Költségvetési Bizottság áttanulmányozta az 

anyagot, és a felmerült kérdéseikre választ kaptak, így azt megfelelőnek találják és 

elfogadásra javasolják.  

Csorba János polgármester elmondja, hogy biztonságos gazdálkodásra törekednek, 

különösen figyelni kell a pályázatok miatt a jövőbeni gazdálkodásra. Megköszöni a 

pénzügyes kolléganők munkáját. Szavazásra teszi fel a 4. napirendi pontot. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

71/2013. (IX.05.)Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. I. félévi 

költségvetési beszámolóról szóló tájékoztatást – a szöveges értékelést, valamint az 1-5. sz. 

mellékletek alapján – az abban foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet és az előirányzatok szükséges, 

vagy indokoltnak tartott módosítására legkésőbb a 2014. január 31-ig tegyen javaslatot. 

 

Határidő: azonnal és 2013. szeptember 15. 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

5. A Friends of Europe Nagycenk Egyesület pályázatának támogatása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Csorba János polgármester tisztelettel köszönti dr.Tóth Melindát a Friends of Europe 

Nagycenk Egyesület elnök-asszonyát, aki elmondja, hogy két pályázatról van szó, melyek 

megvalósulása nagyon pozitív változást hozhat a település életében. A tájház már régóta egy 

nagyon hiányzó pontja a községnek, a másik pályázat pedig a község rendezvényeit lesz 

hivatott támogatni, ami szintén fontos a közösség és a település fejlődése érdekében. A 

nemzetközi tánctábor volt már ennek valójában az első rendezvénye, ami fergeteges sikert 

aratott. 

Azért az egyesület pályázott, hogy 100%-os támogatottságot sikerüljön szerezni a községnek. 

Csorba János megköszöni azt a lendületet, azt a sok segítséget, amit az elnök-asszony és 

egyesülete a falu érdekében nyújt, ahogy községünket Európa-szerte képviselik, és kéri, hogy 

maradjon is meg ez a vitalitás és hozzáállás a részükről. Szavazásra teszi fel a 6. napirendi 

pont megszavazását. 
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Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

72/2013. (IX.05.)Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Friends of Europe 
Nagycenk Egyesület - 9485 Nagycenk, Dózsa krt. 16.- a nagycenki alkotóház 
kialakítása című projektjének előfinanszírozását határozza el sikeres pályázati 
támogatás esetén.  
 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert –sikeres pályázat esetén, az 
elnyert pályázati összegnek megfelelő-kölcsönszerződés aláírására. 
 
A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázati összegből nem finanszírozható, 
ám a projekt sikeres megvalósításához kötődő egyéb tevékenységeket, 
tételeket (pályázatírás)az önkormányzat  költségvetési tartaléka terhére 
biztosítja.   
 
Felelős: Csorba János polgármester 
Határidő: szerződés szerint  
 

6. A Friends of Europe Nagycenk Egyesület pályázatának támogatása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

73/2013. (IX.05.)Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Friends of Europe 
Nagycenk Egyesület - 9485 Nagycenk, Dózsa krt. 16.- a Már nem térkép a határ 
- Kulturális közösségfejlesztési rendezvénysorozat Nagycenken című 
projektjének előfinanszírozását határozza el sikeres pályázati támogatás 
esetén.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert –sikeres pályázat esetén, az 
elnyert pályázati összegnek megfelelő- kölcsönszerződés aláírására. 
 
Felelős: Csorba János polgármester 
Határidő: szerződés szerint  
 

7. A Nagycenki Sportegyesület sportlétesítmény pályázati támogatásának 

előfinanszírozása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Csorba János polgármester elmondja, hogy a Gazdasági Bizottsággal történt egyeztetés 

kapcsán átbeszélték a pályázati pénzek finanszírozásának fontosságát, illetve kezelésének 

módját és annak beosztását. A Sportegyesület témában ugyanaz a helyzet mint a Friends of 
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Europe pályázatoknál. Nagyon fontos az ütemezés, úgy a kivitelezés, mint a finanszírozás 

kérdésében. Itt teniszpálya és rekortán (futópálya) a pályázat célja. 

Barasits László felvetette a Sportegyesület vezetésének kérdését, ami évek óta húzódik. 

Bugledits Attila elmondja, hogy az egyesületi elnökcsere cégbírósági átvezetése egy 

hosszadalmas dolog. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

74/2013. (IX.05.)Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kölcsönszerződés 
alapján 13.326.267 Ft összeg előfinanszírozását határozza el a Nagycenki 
Sportpálya fejlesztése című projektre.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti 
kölcsönszerződés aláírására. 
 
A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázati összegből nem finanszírozható, 
ám a projekt sikeres megvalósításához kötődő egyéb tevékenységeket, 
tételeket (pályázatírás, pályázatírási sikerdíj stb.) a költségvetési tartaléka 
terhére biztosítja.  
 
Felelős: Csorba János polgármester 
Határidő: szerződés szerint  
 

8.Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási 

célú használatáról szóló rendelet-tervezethez 

Előterjesztő: Csorba János polgármester   

 
Percze Szilvia jegyzőasszony elmondja, hogy ez egy törvényi előírás, hogy rendeletet kell 

készíteni az önkormányzati tulajdonban álló közterületeken történő filmforgatáshoz. Ez un. 

„egyenrendelet”, tehát minden önkormányzatnak meg kell alkotnia. Nálunk, Nagycenken 

ennek van is valószínűsége a Széchenyi-kultusz illetve az egyéb nevezetességek miatt. Kéri a 

rendelet elfogadását. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

A „NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban álló közterületek 

filmforgatási célú használatról” a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
  

9. A közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetésére vonatkozó 

megállapodás megkötése 
Előterjesztő: Csorba János polgármester   

 
Barasits László a Gazdasági és Költségvetési Bizottság nevében azt javasolja, hogy 

várjanak a szerződés, megállapodás megkötésével, új kondíciókkal, a mostaninak a felére 

kellene csökkenteni a kifizetendő összeget, és nem szabad négy évre szerződni velük.  
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Csorba János polgármester aggodalmát fejezte ki a község közvilágításának esetleges 

ellátatlanságára vonatkozóan, amit ő nem fog emiatt felvállalni, ezért mielőbb szeretne 

szerződést kötni. 

Horváth László alpolgármester helyesli Csorba János aggodalmát, mert nagy veszélyeket 

rejt magában a közvilágítás hiánya, akár részleges hiányossága. 

Csorba János szerint mindenképpen le kell rendezni az elmúlt évek tartozását a cég felé. Már 

2009.decemberében meg kellett volna kötni ezt a szerződést! A cég azóta folyamatosan 

végezte a karbantartási munkákat. 

Horváth Rezső javasolja egy szakértővel (akinek a telefonszámát is megadja) 

megvizsgáltatni a lehetőségét annak, hogy mással, más kondíciókkal kössünk szerződést, 

illetve hogy mennyit lehet lefaragni a mostani követelésből? 

A Képviselő-testület elnapolta a döntést az említett szakértői vélemény megszületéséig.  

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

75/2013. (IX.05.)Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  a következő 
testületi ülésre  halasztja el a  döntést az EH-SZER Kft-vel kapcsolatos 
közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetésére vonatkozó megállapodás 
tárgyában.   
 
Felelős: Csorba János polgármester 
Határidő: folyamatosan 
 

(Bugledich Attila alpolgármester távozott az ülésről) 

 

10. Gyár utca útburkolata kezdeti szakaszának felújítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester   

 
A közpark építése kapcsán szükségessé vált  a Gyár utca első szakaszának felújítása (8X50m-

es szakasz), aknafedelek felemelése és a szintek összehozása miatt. A parképítésnél a 

szegélyezés már a megfelelő szinten történt. Árajánlatokat kértünk több cégtől is. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

76/2013. (IX.05.)Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Gyár u. 

2. számú ingatlan (Önkormányzat) előtti parkoló és park felújításához igazodva,  kb . 

400 m2 nagyságban a Gyár u. útburkolatának  első szakaszát felújítja.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy árajánlat alapján a vállalkozási 

szerződést kösse meg. 

 

 A vállalkozási szerződés szerinti kalkulált ár kb. 3000 Ft /m2 + Áfa . A vállalási ár teljes 

összege nem haladhatja meg a bruttó 2 millió forintot.  

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2013. szeptember 15. 
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11.  A házasságkötés létesítésének helyiségen kívüli, valamint hivatali 

munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 

fizetendő díjak mértékéről szóló 8/2011.(V.04) önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző  
Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy a Közös Hivatalnál egységes szintre kívánja 

hozni az ilyen jellegű díjazásokat, tekintettel az esetleges helyettesítési megoldásokra, ezért 

vált szükségessé ez a módosítás. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete a házasságkötés létesítésének hivatali 

helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének 

szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 8/2011.(V.04.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  című rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

  

12.  A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/2006.(VII.12.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző  

 
A Szociális Bizottság részéről merült fel az igény, Horváth János elnök elmondja, hogy a 

2006-os rendelet módosítása már ténylegesen szükségessé vált, hisz a rászorultak nem fértek 

már bele az alsó határba sem. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IX.12.) 

önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/2006. (VII. 

12.) önkormányzati rendelet módosításáról  a jegyzőköny mellékletét képezi 

 

 

13. A Széchenyi tér 3.sz. épület  (volt rendőrlakások, KMB iroda) hasznosítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester  
 

Csorba János elmondja, hogy több éves huzavona folyik a volt rendőrlakás kérdésében. 

Nagyon jó irányban folynak a tárgyalások, a megállapodás elkészült, várjuk vissza az aláírt 

példányokat. Megegyeztünk két Iskola utcai lakás képezi a cserét a Széchenyi téri lakás 

fejében, amelyet később értékesíteni kívánunk. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

77/2013. (IX.05.)Kt. határozat 
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Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a 
Széchenyi tér 3. sz. alatti ingatlan- az Országos Rendőr főkapitányság és az 
Önkormányzat jóváhagyó megállapodását követően –értékesítését. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az értékbecslés ( 2 db ) 
megrendelésére, és az értékesítési tárgyalások megkezdésére.  
 
A képviselő-testület vállalja, hogy a Rendőrkapitányság bérlőkijelölési jogát az 
Iskola u. 5/A sz. alatti ingatlanon, a megállapodás jóváhagyását követően 
azonnal biztosítja, és a bérlő (Vízi Gábor) átköltözése előtt a szükséges 
karbantartásokat, felújításokat az ingatlanon (Iskola u. 5/A)  elvégzi.  
 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
végrehajtására.  
 
Felelős: Csorba János polgármester 
Határidő: megállapodás szerint  
 

 

14. Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének SZERVEZETI 

ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁ-nak elfogadása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy aljegyző asszonnyal a törvényi változások 

szerint átdolgozták az SZMSZ-t és kéri, hogy a képviselők fogadják el. 
 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2013.(IX.12.) 

önkormányzati rendelete A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 
 

15. Nagycenken vízmű telepen fúrt, 3.számú kút kivitelezési munkáinak 

jóváhagyása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
    

Horváth Rezső ismerteti, hogy új kút került fúrásra, 80m mély, így vízmű rendszerünk 

biztonságban van, nagyon jó a vízminőség.  

Csorba János elmondja, hogy ezzel a Vízmű vagyonunk (és Peresztegé is) gyarapodott, 

valamint tájékoztat, hogy  a soproni és a büki vízmű egyesült, valamint a Viktória Kft is 

beleolvadt a társaságba. 

Kéri a határozat elfogadását. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

78/2013. (IX.05.)Kt. határozat 
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Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Nagycenki 

vízmű telepen fúrt, 3. számú kút kivitelezési munkáira vonatkozó vállalkozási 

szerződést. 

 

A képviselő-testület jóváhagyja a vállalkozási szerződést, és felhatalmazza a 

polgármestert az aláírásra.  

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

 

16. A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének és társulási 

megállapodásának felülvizsgálatára javaslat 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 
 

Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy Zambóné Németh Ilona nyugdíjba vonulása 

kapcsán született az a döntés, hogy az ő pótlására Peresztegen egy kirendeltség-vezetői státusz 

vált szükségessé. Ezért kéri a Közös Hivatali SzMSz módosításának elfogadását. 

Csorba János polgármester megköszöni Zambóné Németh Ilona eddigi áldozatos 

munkáját.  

Jó egészséget és jó pihenést kíván az elkövetkező időszakra. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

79/2013. (IX.05.)Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Percze Szilvia 

jegyző javaslatát arra vonatkozóan, hogy a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatalnál 

az aljegyzői státusz törlésre kerüljön, és az intézményben a jóváhagyott létszám keretén  

belül szervezési-személyzeti átalakításokat hajtson végre.  

 

A képviselő-testület módosítja a Közös Önkormányzati Hivatal működésére létrehozott 

Nagycenk, Pereszteg, Fertőboz Önkormányzatok Társulási Megállapodását és a 

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ét azzal, hogy az aljegyzői 

megnevezés- a létszám megtartásával- törlésre kerül.  

 

A képviselő-testület jóváhagyja a székhely település munkarendjének a változását is, 

miszerint hétfőnként 17 óra helyett 16 óráig, míg pénteken 12 óra helyett 13 óráig tart a 

hivatali munkaidő.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a társult önkormányzatok képviselő-

testületei részére az elfogadott javaslatot terjessze elő.  

 

Felelős: Percze Szilvia jegyző 

Határidő: 2013. szeptember 15.  

 

17. Egyebek: 
- szept.11.-én a Rendezési Tervvel kapcsolatos megbeszélés lesz szűk testületi körben 

-Játszótéren fokozott polgárőri felügyelet szükséges. 
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Csorba János polgármester az ülést bezárta. 
 

kmf 

 

                   

Csorba János                                                                                                   Percze Szilvia  

Polgármester                                                                                                       jegyző                                                                                   


