
Készült: 2014.január 30.-i rendes Képviselő-testületi ülésen 

 

      Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu 

115/2014 

 

JEGYZŐKÖNYV 

  
Jelen vannak:           Csorba János polgármester 

                                   Bugledich Attila alpolgármester 

                                   Barasits László 

                                   dr.Hudomelné dr. Dózsa Margit 

                                   Horváth Rezső  

         Horváth János 

         Matiasec János 

                                   

           Horváth László alpolgármester  

 

                                   Kecskés Zoltán külsős bizottsági tag 

                                   Lex Ernő külsős bizottsági tag 

                                   Nemes Viktória óvodavezető 

                                   

                                   Markóné Kubicsek Erika pü.-i munkatárs 

           Szabóné Kóbor Katalin    pü.-i munkatárs 
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Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Az ülés helye: Nagycenk Községháza Tanácsterem 2014. január 30.-án tartott rendes 

ülésén. 

Csorba János polgármester megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a testület határozatképes.  

 

 

† 

Csorba János polgármester szomorú kötelességnek tett eleget. Elmondta, hogy  

mindannyiunkat megdöbbentett a hír, hogy képviselőtársunk és barátunk, 

Horváth Rezső felesége elhunyt. Az Önkormányzat, a Hivatal dolgozói és a 

község lakossága nevében őszinte részvétét fejezte ki, és a Képviselő testület  

egyperces néma felállással adózott Horváth Rezsőné „Reni” emlékének. 

† 
 

 

Az anyagokat a képviselők megkapták.  

Csorba János egy plusz napirendi pontra tesz javaslatot. 8. napirendi pontként az ülés elején 

kiosztott anyag alapján a Dózsa krt.-i telkek közművesítésével kapcsolatos napirendi pontot 

kéri felvenni, majd így az „Egyebek” lesz a 9. Ismerteti az így módosult napirendi pontokat. 

Kéri, hogy akinek kérése vagy kérdése van a napirenddel kapcsolatban az jelezze.  

 

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

módosult napirendet. 
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1/2014.  (I.30.) önkormányzati határozat  

 
1.Beszámoló a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi munkájáról    

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

2. A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi előirányzatának módosítása és 

zárszámadása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

3. Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

4. Az Önkormányzat és szervei 2013.évi költségvetés módosítása  

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

5. Az Önkormányzat és szervei 2014.évi költségvetése (I. forduló) 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

szabályozása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

7.Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesületben való részvétel 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

8.Nagycenk Önkormányzati  (Dózsa krt.-i ) lakótelkek közművesítése (kiegészítés) 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

9.Egyebek 

 

Csorba János elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatokat és az eltelt időszakról szóló 

polgármesteri beszámolók kiosztásra kerültek. 

Átadja a szót Percze Szilvia jegyző asszonynak, hogy az első napirendi ponthoz tegye meg 

esetleges kiegészítését. 

 

1.Beszámoló a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi munkájáról    

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Percze Szilvia nem kívánja az írásos anyagot kiegészíteni, ezeket az adatokat már a 

közmeghallgatáskor is ismertette, valójában csak aktualizálva lett a beszámoló. A három 

Közös Hivatali napirendi pont a február 6.-i együttes ülés anyaga lesz, mely Peresztegen kerül 

megtartásra. 

Kéri a beszámoló elfogadását. 

 
 

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

 

2/2014.  (I.30.) önkormányzati határozat  
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Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az 

önkormányzati képviselő-testületek együttes ülésére elfogadásra javasolja a Nagycenki 

Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi munkájáról szóló beszámolót. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az együttes testületi ülésre az 

előterjesztést megtegye.  

 

Felelős: Percze Szilvia jegyző 

Határidő:  2014. február 6. 

 

 
 

2. A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi előirányzatának 

módosítása és zárszámadása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

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

 

3/2014.  (I.30.) önkormányzati határozat  

 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az 

önkormányzati képviselő-testületek együttes ülésére elfogadásra javasolja a Nagycenki 

Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítást a melléklet szerinti tartalommal. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az együttes testületi ülésre a 2013.évi 

előirányzat módosítást terjessze elő.  

 

Felelős:  Percze Szilvia jegyző 

Határidő:  2014. február 6. 

 

4/2014.  (I.30.) önkormányzati határozat  

 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az 

önkormányzati képviselő-testületek együttes ülésére elfogadásra javasolja a Nagycenki 

Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi zárszámadását a melléklet szerinti tartalommal. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az együttes testületi ülésre a 2013.évi 

zárszámadást terjessze elő.  

 

(dr.Hudomelné dr.Dózsa Margit képviselő asszony megérkezett) 

 

3. Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy 11 főt finanszíroz az állam a jelenlegi 

felálláshoz, mi 10 fővel működünk, így képződik tartalékunk is. A közös hivatal dolgát 

választások miatt újra kell majd gondolni, illetve esetleg alakítani. A hivatalban szükség lesz 
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informatikai bővítésekre is, hisz áprilistól nincs XP frissítése a Windows-nak. A gépek 

cseréjére és esetleges memóriabővítése is szükség lesz. 

 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a testület 

elfogadta az 

5/2014.  (I.30.) önkormányzati határozat  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az 

önkormányzati képviselő-testületek együttes ülésére elfogadásra javasolja a Nagycenki 

Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az együttes testületi ülésre a 2014. évi 

költségvetést terjessze elő.  

 

Felelős:  Percze Szilvia jegyző 

Határidő:   2014. február 6. 

 

 

 

4. Az Önkormányzat és szervei 2013.évi költségvetés módosítása  

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

 

Csorba János polgármester elmondja, hogy a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 

tárgyalta a témát és átadja a szót Barasits Lászlónak. 

Barasits László elmondja, hogy nem találtak semmi kifogásolni valót az anyagban, 

elfogadásra javasolják. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2013.évi költségvetéséről szóló 

3/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

 

5. Az Önkormányzat és szervei 2014.évi költségvetése (I. forduló) 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Csorba János átadja a szót ismét Barasits Lászlónak, aki elmondja, hogy egy tényleg 

alaposan kidolgozott anyagot kaptak a 2014.évi költségvetés I. fordulójának áttekintéséhez. 

Egy nagyon óvatos költségvetésnek találja, minden a helyén van, úgy néz ki lesz megfelelő 

fedezet a beruházásokhoz és a pályázatokhoz is. Ha minden így sikerül, akkor egy látványos 

és eredményes évet lehet majd zárni. Rendelkezik az Önkormányzat még olyan tartalékokkal 

is, hogy egy esetleges váltáskor emelt fővel tud majd távozni a testület.  
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Meg kell említeni az óvodai tervezett beruházásokat, amit javasolni kell, a sportegyesület 

támogatási összegének emelése is tervezve van. A vadásztársaságtól az 500e Ft jogos 

igénylése javasolt. A bizottság jónak találja és elfogadásra javasolja ezt a költségvetést. 

Csorba János elmondja, hogy bár nagyon megfontolt és óvatos ez a költségvetés, de 

mindennek stimmelni kell, ahhoz, hogy minden így meg is valósuljon. Úgy normális, ha nem 

üres kasszát hagyunk itt a következő testületnek, egy következő polgármesternek. Ezért 

vannak ráhagyások és tartalékok és óvatosan, de azért optimistán kell az ügyeket intézni, mert 

ebben az évben is fejlődni, gyarapodni kell a településnek.  

Bugledich Attila javasolja, hogy minden évben egy utcát (most pl. a Bokor Nándor utcát) 

legalább mart aszfalttal csináljanak meg. A testület többsége nem híve a mart aszfaltnak, 

inkább egy komolyabb megoldásra kell pénzt összehozni. 

 

Bugledich Attila javasolja a Tornacsarnok bérleti díjának 5000,-Ft-ra történő emelését az 

őszi időszaktól. 

(Ennek eldöntéséhez számítások, felülvizsgálat szükséges, a későbbiekben foglalkozunk vele) 

 

Az elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra került a napirendi pont. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület 

elfogadta a   

6/2014.  (I.30.) önkormányzati határozat  

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

2014.évi költségvetés I. fordulójára előterjesztett anyagot a szóbeli kiegészítésekkel. 

 

Felelős: Percze Szilvia jegyző 

Határidő: folyamatos 

 
 

6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás szabályozása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

 
Csorba János polgármester Percze Szilvia jegyző asszonynak átadja a szót, aki elmondja, 

hogy az előző testületi ülésen szó volt a hulladék rendelek felülvizsgálatáról. A szilárd 

hulladékról még mindig nem sikerült megállapodni. Nincs közös rendelet, annak ellenére, 

hogy az újságban már megjelentek különféle hírek ezzel kapcsolatosan. Ha egységes álláspont 

kialakul, akkor kerül a rendelet az testületek elé. 

Kéri ennek a rendeletnek az elfogadását. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.10.)  

önkormányzati rendelete 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás 

végzéséről 

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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7.Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesületben való részvétel 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
 

Percze Szilvia elmondja, hogy határozattal kell megerősíteni az egyesületben való részvételi 

szándékunkat, ezért kéri az előterjesztés elfogadását. Több pályázatot is nyertünk már ezen a 

szervezeten keresztül. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

7/2014.  (I.30.) önkormányzati határozat  

 

Nagycenk Nagyközség  Önkormányzat képviselő testülete egyhangúlag elfogadja, hogy 

az önkormányzat fenntartja egyesületi tagságát az Alpokalja-Ikva mente Leader 

Egyesületben, aki a térség 2014-20-as programozási időszakra vonatkozó várományos 

Helyi Akciócsoportja.  

 
Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2014. január 31. 

 
 

8.Nagycenk Önkormányzati  (Dózsa krt.-i ) lakótelkek közművesítése  

(kiegészítés) 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 
Csorba János elmondja, hogy 2 közmű cég nem járult hozzá a munkaterület átadáshoz. a 

Viat Kft már decemberben megkezdte a munkákat, amelyek nem érintették ezen két céget. Az 

E.ON és a Gázmű hozzájárulása szükséges még, mert a Kövesmezei utcai gázvezeték építés 

keresztezi az Akácos úti vízépítést. Az E.ON részéről áthelyezésre kerül a 20 kW és kiépítésre 

kerül a hálózati feszültség, így őket is érinti. Ezt a tervezésben meg kell jelentetni, őket fel 

kell tüntetni. Ehhez terveztetni kell és még műszaki ellenőr is szükséges. 

A tervező és a műszaki ellenőr árajánlatának kérdésében kell dönteni, illetve arról, hogy a 

csapadékvíz elvezetési árok most nem kerülne kiépítésre. 

Horváth Rezső kér szót és elmondja, hogy szerinte nagyon fontos lenne, mivel a 

szennyvízcsatorna a Gyár utcával kerül összekötésre, javasolja, hogy most kellene az 

édesvizet is összekötni, hogy egy felbontással megtörténjen, ne kelljen 1-2 év múlva újra utat 

bontani. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

8/2014.  (I.30.) önkormányzati határozat  

 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja  a Viat Kft 

megbízását  ( 9484 Pereszteg, Temető u. 20. ) a Nagycenk, Dózsa Gy. körúti lakótelkek 

közművesítésével ( víz, szennyvíz, útalap építés ). A mellékelt  kivitelezői ajánlat 

tartalmazza a vállalt munkák műszaki paramétereit.  

 

A képviselő-testület megbízza az Aqua-Duo Kft (Sopron, Turista u. 8. képviseli: Szabó 

Ádám) a víz-és szennyvíztervek kiegészítésével és a 2 közműegyeztetés lefolytatásával. A 

megbízás összege 250.000 Ft + Áfa. 
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A képviselő-testület megbízza Kiss József ev. Kapuvár, Fő tér 14. sz. alatti lakost az 

önkormányzati telkek közművesítésének műszaki ellenőrzésével 300.000 Ft díjazásért.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződések  

aláírására.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2014. január 31.  

 

 

9.Egyebek: 
 

-telekigény 

-Széchenyi Village ügye (problémák, közvilágítás stb.) 

-térkövek sózásának veszélye 

-alkotóház- kivitelezői szemmel (tervezés hiányos) 

-„Babér étterem”/GySEV üzemeltetés/kiadás 

 

 

 

 

Csorba János polgármester az ülést bezárta. 

 

kmf 

 

 

 

 

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

Csorba János polgármester                                                               Percze Szilvia jegyző  

                                                                                                   


