Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu
Szám: 321-12/2013
JEGYZŐKÖNYV
Jelen vannak:

Csorba János polgármester
Bugledich Attila alpolgármester
Horváth Rezső
Horváth János
Matiasec János
Horváth László külsős alpolgármester
Percze Szilvia jegyző
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Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember
30.-án tartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Nagycenk Községháza Tanácsterem
Csorba János polgármester megnyitja az ülést. Elmondja, hogy Barasits László és
dr.Hudomelné dr.Dózsa Margit jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Megkéri, hogy szavazzák meg a napirendi
pontok elfogadását.
Napirendi pontok:
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadta a rendkívüli ülés
napirendjét.
Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület elfogadta a
tervezett napirendet.
Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
80/2013. (IX.30.) önkormányzati határozat
NAPIRENDEK:
1. Települési értéktár létrehozása
Előterjesztő: Csorba János polgármester
2.Bursa Hungarica 2014.évi ösztöndíjpályázatban való részvétel
Előterjesztő: Csorba János polgármester
3.Egyebek
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1.Települési Értéktár létrehozása
Előterjesztő: Csorba János polgármester
Csorba János polgármester elmondja, hogy mint ahogy az írásos előterjesztésből kiderül,
most csak arról kell dönteni, hogy kívánjuk-e ezt a település értéktárat létrehozni, vagy sem.
Amennyiben igen, akkor a későbbiekben kell majd bizottságot létrehozni, dönteni annak
összetételéről stb. Az Országos Széchenyi Kör is felhívta már figyelmünket ennek
fontosságára. Kérem, hogy támogassátok, hisz Nagycenknek erre mindenképpen szüksége
van. a Széchenyi hagyatékot hungaricumként kell megőrizni. Percze Szilvia jegyző asszony
elmondja, hogy majd javaslatokat gyűjtenek a bizottság összetételére vonatkozóan, hisz ennek
inkább szakmai összetételűnek kellene lennie. Horváth Rezső képviselő érdeklődik, hogy ez
eseti vagy állandó bizottság lesz-e? Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy a törvény
értelmében folyamatosan működő bizottságként kell működni majd. Az értéktár folyamatosan
bővíthető lesz. A települési értéktárak összessége adja majd a nemzeti értéktárat.
Csorba János polgármester szavazásra teszi fel a Települési Értéktár létrehozásának
kérdését:
Döntéshozatal:5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
81/2013. (IX.30.) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti
értékekről és a hungaricumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, és a magyar
nemzeti értékek és a hungaricumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.)
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján úgy dönt, hogy élni kíván a
települési értéktár létrehozásának lehetőségével.
A Képviselő-testület felkéri Csorba János polgármestert és Percze Szilvia
jegyzőt, hogy a Települési Értéktár Bizottság létrehozására, a bizottság
szabályzatára vonatkozó előterjesztést a 2013. októberi, munkaterv szerinti
képviselő-testületi ülésre készítse elő.
A Képviselő-testület felhívja Csorba János polgármestert, hogy döntéséről
értesítse a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökét.
Felelős: Csorba János polgármester
Percze Szilvia jegyző
Határidő: 2013. október 30.

2. Bursa Hungarica 2014.évi ösztöndíjpályázatban való részvétel
Előterjesztő: Csorba János polgármester
Csorba János polgármester elmondja, hogy ő továbbra is javasolja ehhez az
ösztöndíjpályázatban való részvételhez való csatlakozást, mint ahogy ezt már tették évek óta.
Most csak arról kell szavazni, hogy csatlakozzon a település. A további részletek egy külön
ülésen kerülnek megfogalmazásra.
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Szavazásra teszi fel a Bursa Hungarica 2013. évi ösztöndíjpályázatban való részvétel
kérdését:
Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
82/2013. (IX.30.) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete csatlakozik a 2014. évi Bursa
felsőoktatási pályázathoz, és annak csatlakozási nyilatkozatát, melynek beküldési határideje
2013. október 11. , elfogadja.
A képviselő-testület kiírja a melléklet szerinti Bursa A és B típusú pályázati kiírást, melynek
a beadási határideje 2013. november 15.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a község hirdetőtábláján és a honlapon a
kiírásokat megjelentesse, illetve az érdeklődő kérelmezőknek a pályázati kiírást átadja.
Felelős: Percze Szilvia jegyző
Határidő: a kiírások szerint, ütemezve

3.Egyebek:
-Csorba János polgármester elmondja, hogy sikeres rendezvényeket zártunk az elmúlt
időszakban(Aug.20, Szüreti Napok)
-Horváth János képviselő felhívja a figyelmet, hogy mint ahogy azt már Horváth László
külsős alpolgármester többször szóvá tette, a rendezvények szervezésénél az időbeni előzetes
egyeztetésekre pl. az Egyházközséggel, időben és több figyelmet kellene fordítani
-Horváth László külsős alpolgármester:
-felhívja a figyelmet arra, hogy a rendezvények előkészítése nem elégséges, nincs időben
megbeszélve és hiányzik a lakosság, illetve a régió kellő tájékoztatása (sok energiát fektetünk
a rendezvényekbe, de hatékonyságot csak az időbeni tájékoztatással lehet elérni)
-hiányolja, hogy nincs beszámoló a EU-Charta utazásokról, illetve ennek a gyakorlati
hasznáról, valamint láthatóvá kellene tenni az utazások előtt az utazólistát, illetve az utazás
lehetőségét.
-rendszeres beszámolót kell mindezekről készíteni és ezt Matiasec János képviselő úrnak kell
megtennie, mivel ő a megbízott felelőse a képviselők közül ennek a témának.
-Alkotóház megnyitóján vita merült fel az elnevezés körül, megjegyzi, hogy ennek nem ott a
helye és kéri a részletes tervek megismertetését.
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