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                                   Lukácsné Kolonits Zsuzsanna jkv.vezető 

                                  

Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 30.-án 

tartott rendes ülésén. 

 

Az ülés helye: Nagycenk Községháza Tanácsterem 

 

Csorba János polgármester megnyitja az ülést.   

Megállapítja, hogy a testület határozatképes, Horváth János képviselő jelezte, hogy nem tud 

részt venni, Barasits László képviselő késve érkezik. A képviselők Az ülés anyagát írásban 

megkapták, a lejárt határidejű határozatok kiosztásra kerültek. A polgármester kéri a képvise-

lő testületet, hogy az így módosult napirendet fogadják el: 

 

Az ülés napirendje: 

 

1. Rendezési terv módosításához előzetes egyeztetési anyag elfogadása  

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

2. Közterületek elnevezése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

3. Települési Értéktár Bizottság létrehozása  

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

4. Díszpolgári Cím adományozása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

5. Beszámoló az EU-Charta franciaországi találkozójáról 

 

6. Egyebek 

 

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

elfogadta az ülés  napirendjét. 

 

83/2013. (IX.30.) önkormányzati határozat  

 

Az ülés napirendje: 
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1. Rendezési terv módosításához előzetes egyeztetési anyag elfogadása  

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

2. Közterületek elnevezése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

3. Települési Értéktár Bizottság létrehozása  

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

4. Díszpolgári Cím adományozása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

5. Beszámoló az EU-Charta franciaországi találkozójáról 

6. Egyebek 

 

Felelős:    Csorba János polgármester 

      Percze Szilvia jegyző 

Határidő: azonnal  

 

 

1. Rendezési terv módosításához előzetes egyeztetési anyag elfogadása  

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

Csorba János polgármester elővezeti az első napirendi pontot. A rendezési tervvel kapcsola-

tosan már volt egy szűkebb körben egy egyeztetés, megbeszélés. Lakossági kérelem, javaslat 

érkezett Pulai Károlytól a Major utca - Csapás területén egy utca bejölésének lehetőségét ké-

rik a rendezési tervben. Akkor lehetőség nyílna a Gyár utcai kertek végéből is építkezni, tu-

lajdonképpen egy zsákutca lenne kialakítva, a Lagerhaus-ig. A tervező szerint ennek semmi 

akadálya nincsen. 

A másik igény a Kiscenki utca végére vonatkozik, Brummer Krisztián kérése, miszerint a 

szerzett jog ne sérüljön. További egyeztetés szükséges még a témában, hogy mit szeretnének 

valójában, egyeztetni fogunk vele. 

Övezeti besorolásra vonatkozó kérelem is van Hajdú Veronika részéről, természetesen támo-

gatjuk, amennyiben lehetséges. 

Ismételten felül kell vizsgálnunk Fekete Zsuzsanna kérelmét - amennyiben még aktuális - ami 

elég bonyodalmas, az átsoroláshoz többek között a szomszéd beleegyezése, az állami főépí-

tész engedélye is szükséges lenne, de egy olyan kivételezett helyzetet állítana elő, ami nem 

ajánlatos- a tervező szerint. Felvesszük vele ismét a kapcsolatot ez ügyben. 

Horváth Rezső képviselő tolmácsolja Farkas Tamás kérelmét, illetve kérdését, az általa már 

korábban beadott igényekre vonatkozóan, miszerint a telkének az első és hátsó besorolásának 

egységesítését szeretné. Az eltérés valószínű a korábbi megosztásból ered, de amennyiben 

változtatás történik, akkor a körülötte lévő valamennyi telekre vonatkozna. Így kedvezőbb a 

telek kiosztás, a jelenlegi szerint. 

Csorba János polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, javaslata ehhez a 

napirendi ponthoz. Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, hogy az itt elhangzot-

takkal kiegészítve elfogadják-e a rendezési terv módosítását. 

 

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

testület a rendezési terv módosításait. 
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Készült: 2013. október 30.-i rendes Képviselő-testületi ülésen 

 

84/2013. (X.30.) önkormányzati határozat  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a rendezési terv módosítá-

sához az első körös egyeztetési anyagot a melléklet szerinti kiegészítésekkel elfogad-

ja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az észrevételeket a 

tervezőnek továbbítsa.  

 

Felelős:    Csorba János polgármester 

      Percze Szilvia jegyző 

Határidő: azonnal  

 

2. Közterületek elnevezése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

Felhívást tettünk közzé a Cenki Híradóban, utca nevekre történő javaslattételre. A beérkezet-

teket előterjesztettük. Szükséges dönteni, mert sok esetben pl. banki kölcsön folyósítás stb. 

szükséges az utca elnevezés. Az előterjesztés elkészülte után jelezte Kiscenken Ponák Zoltán, 

hogy ő is szeretne utca elnevezést kapni a tulajdonában lévő területrészekre. 

Az alábbi döntések születtek: 

 

Döntéshozatal:  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

85/2013. (X.30.) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenken működő civil 

szervezetek és magánszemélyek javaslatára  

 

-nagycenki 259/86 és 259/92 hrsz- ú utat - Cukorgyári útnak, 

 

-nagycenki 380 és a 303 hrsz-ú utat             - Vízimalom utcának  

 

-nagycenki 259/50  és a 259/90 hrsz-ú utat       - Kövesmezei útnak 

 

-nagycenki 259/58 hrsz-ú utat  - Fűzfa köznek 

 

-nagycenki 259/65 hrsz-ú utat  -  Nyárfa  köznek 

 

-nagycenki 259/33 hrsz-ú utat   –Akácos útnak 

 

-a nagycenki volt Majorság ( „Sernevár”) területétől a kiscenki „répaföldek végéig „ 

terjedő területet ( rendezési terv szerint a jövőben kialakításra kerülő  út, jelenleg 1-2 

kisebb szakasza kialakult )    -Lunkányi utcának  

 nevezi el.  

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közterület elnevezés bejegyzésével kapcsola-

tos földhivatali és címnyilvántartási eljárást folytassa le.  

 

Felelős: Percze Szilvia jegyző 

Határidő: folyamatos   



4 
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3. Települési Értéktár Bizottság létrehozása  

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Csorba János polgármester elmondja, hogy a múlt testületi ülésen már döntöttünk a telepü-

lési értéktár szükségességéről, most a bizottságot kell létrehozni. 

Javasolná még a bizottságba Szentkúti Károly bevonását. Bugledich Attila alpolgármester 

szeretné Szabó Attila bevonását is, hivatkozással nagyon értékes kutató munkájára, aktív te-

vékenységeire, már kiépített kapcsolataira a Széchenyiek illetve Nagycenk vonatkozásában. 

A bizottság működési szabályzatát jegyző asszony elkészítette. A javasolt öt főt hatra változ-

tatjuk. A bizottság a későbbiekben bővíthető. Javaslatot bárki tehet arra vonatkozóan, hogy 

mit terjesszen a bizottság hungaricumként elő. 

A javasolt személyek bizottságba történő delegálását a képviselő-testület az alábbiak szerint 

megszavazza: 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

86/2013. (X.30.) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a magyar nemzeti értékek-

ről és a hungaricumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdése és a magyar nem-

zeti értékek és a hungaricumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. §-a  

alapján 6 fővel létrehozza a Nagycenki Települési Értéktár Bizottságot. 

 

A Képviselő-testület a Nagycenki Települési Értéktár Bizottság tagjainak Bugledich 

Attilát, Horváth Lászlót, Horváth Rezsőt, Ormos Balázst, Szabó Attilát, valamint 

Szentkúti Károlyt választja meg.  

 

A bizottság tagjait megbízza, hogy a helyi értéktár összeállítását, a Megyei Értéktárhoz 

történő aktualizálásokat és egyéb jogszabály által meghatározott feladatokat folyamato-

san koordinálja. 

 

A képviselő-testület a települési értéktár megalakításával és működésével kapcsolatos eljárási 

szabályokra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező szervezeti és működési szabály-

zatot elfogadja.  

Felelős:     Települési Értéktár Bizottság  

Határidő: folyamatos 

 

 

4. Díszpolgári Cím adományozása 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

A díszpolgári cím adományozását rendeletben határozta meg a képviselő-testület.  

Érkezett egy javaslat, miszerint Simon Péter úr legyen a cím viselője. A beadványt 40 aláíró 

támogatja. 

 

Időpontját 2013. december 19.-ére tervezik, amennyiben a díjazottnak is megfelel. 

(ezen a napon van testületi ülés, a civilszervezetek köszöntése, valamint a tér hivatalos át-

adása és az évvégi koccintás). 
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Matiasec János képviselő a felelőse a rendeletben élőírtak szerint a szükséges intézkedések 

megszervezésének. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a képviselő testü-

let elfogadta a díszpolgári cím adományozásáról szóló határozati javaslatot. 

 

87/2013. (X.30.) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Simon Péter Budapest 1095, So-

roksári u. 3/ A sz. alatti lakos részére Nagycenk Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet 

adományoz. 

A képviselő-testület az előkészítő bizottság létrehozásától eltekint, mivel a díszpolgári kitün-

tetésének kezdeményezését aláírók között a település több civil szervezetének képviselője is 

megjelent.  

A képviselő-testület felkéri Matiasec János képviselőt, hogy a cím adományozásához kap-

csolódó díszoklevél, emlékplakett, vállszalag, Díszpolgárok Könyve beszerzéséről az Ön-

kormányzat költségére gondoskodjon.  

A kitüntetés átadásának időpontja: 2013. december 19.  

Felelős:   Csorba János polgármester,   

    Matiasec János önkormányzati képviselő 

Határidő: 2013. december 19. 

5. Beszámoló az EU-Charta franciaországi találkozójáról 
Matiasec János képviselő részletes és mindenre kiterjedő beszámolóban ismertette a francia 

találkozó részleit.(mellékelve) 

 

6. Egyebek 

-Sportcsarnok szilveszteri bérbeadásának kérdése (nemleges) 

-Szilveszterkor éjféli koccintás a Széchenyi téren 

-november 4.-én MTA koszorúzás a Mauzóleumban, utána állófogadás a hivatal dísztermében 

 

Csorba János polgármester az ülést bezárta. 

 

kmf 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………                                                  ………………………………… 

Csorba János polgármester                                                               Percze Szilvia jegyző  

                                                                                                   


