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Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember
11.-én tartott rendes ülésén.
Az ülés helye: Nagycenk Községháza Tanácsterem
Csorba János polgármester köszönti a Képviselő testület megjelent tagjait és külön
tisztelettel a megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A képviselők
megkapták az előterjesztések anyagait írásban. A napirendekben szeretne annyi módosítást
eszközölni, hogy a 10. napirendi pontot ma nem tárgyalnák, helyette a Bursa Hungarika
tanulmányi pályázathoz való csatlakozásról szóló előterjesztés kerülne be. Kéri az így
módosított napirendek elfogadását.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület elfogadta a
napirendeket az alábbiak szerint:
72/2014.(IX.11.) önkormányzati határozat
Az ülés napirendje:
1.Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről
Előterjesztő: dr. Szakál Mária
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 204.évi költségvetés I. félévi teljesítése
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Előterjesztő: Csorba János polgármester
5. Az Önkormányzat és szervei 2014.évi költségvetés I. módosítása
Előterjesztő: Csorba János polgármester
6.„Nagycenk Díszpolgára” cím adományozása 2014
Előterjesztő: Csorba János polgármester
7. „Nagycenkért Díj” adományozása
Előterjesztő: Csorba János polgármester
8. A kitüntető díj alapításáról és adományozásáról szóló 3/1993.(III.1.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Csorba János polgármester
9. Első lakáshoz jutók támogatása
Előterjesztő: Csorba János polgármester
10. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályozási rendjéről
Előterjesztő: Csorba János polgármester
11. Bursa Hungarica 2015. évi ösztöndíjpályázatban való részvétel
Előterjesztő: Csorba János polgármester
12. Egyebek

1. Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről
Csorba János polgármester tisztelettel köszönti dr. Szakál Mária háziorvost és megkéri,
tegye meg esetleges szóbeli kiegészítését írásos beszámolójának.
dr. Szakál Mária doktornő elmondja, hogy nincs igazából a leírtakon kívül semmi különös
kiegészítése, sok a feladat, reméli a lakosság meg van elégedve a munkájukkal. A
munkacsoport dicséretes, jól tudnak együtt dolgozni úgy a körzeti ápolónővel, mint a
védőnővel, és ez nagyon fontos. Növekedik a lakosságszám, így növekedik az ellátandó
betegek száma is.
A rendelő berendezése, felszereltsége megfelel a kor kívánalmainak, elvárásainak.
Az épület vonatkozásában a megrongálódott tetőre szeretné felhívni a figyelmet. Cserére
szorul, nagyon balesetveszélyes, és már a homlokzat is vizesedik.
Csorba János polgármester megköszöni a beszámolót és az áldozatos, fáradtságos munkát.
A tetőt szakemberrel meg fogja nézetni, és a balesetveszélyt a legrövidebb úton el fogják
hárítani. A következő évben mindenképpen sort kell keríteni a tető renoválásának, a
költségvetés tervezetbe ezt bele kell építeni. Terveiben mindenképpen szerepel a rendelő és a
községháza renoválása is, de most választások előtt nem kíván olyat ígérni, amit esetleg nem
tud teljesíteni.
Dr. Hudomelné dr.Dózsa Margit „igazolja” hogy a betegek megelégedése tapasztalható a
községben, és szakmailag is jó az együttműködés. Érdeklődik a Human Papillomavírus oltás
ügyéről, és esetleges segítségét kínálja fel. Doktornő elmondja, hogy a védőnő hetek óta
dolgozik ezen, államilag is szervezve van, kaptak segítséget. Itt soha nem volt probléma az
oltási fegyelemmel, egészségtudatos a lakosság, szerencsére.
Csorba János polgármester szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.
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Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a testület a
beszámolót
73/2014.(IX.11.) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Notitia Orvosi Btdr.Szakál Mária háziorvos- beszámolóját.
A képviselő-testület megköszöni a háziorvos, és kollégáinak (asszisztens, védőnő) egész éves
munkáját, és a jövőbeni munkájukhoz is sok sikert kíván. A Képviselő-testület a háziorvosi
rendelő épületét érintő karbantartási munkát haladéktalanul elvégezteti, míg a nagyobb
pénzügyi kiadást igénylő költség fedezetét a jövő évi költségvetésben biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a háziorvosi
szolgálatot értesítse.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: 2014.szeptember 30.

2. Beszámoló a Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola munkájáról
Csorba János polgármester tisztelettel köszönti Hüse Gabriella iskolaigazgatót és megkéri
tegye meg esetleges kiegészítését.
Hüse Gabriella nem kívánja az írásos beszámolót kiegészíteni – mint mondja a beszámoló
speciális keretben, speciális céllal készült.
Csorba János megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy van-e kérdésük a témához.
Csorba János megkérdezi, hogy 2014/15-re milyen tanulói létszám várható? A Képviselő
testület nevében elmondja, hogy az igazgató választás meglepte a testületet, ismerve a többi
érintett véleményét. Természetesen elfogadják a döntést, az Önkormányzatnak csak
véleményezési joga van a kérdésben, és azt lelkiismeretük szerint és a többi vélemény
ismeretében - hisz az Önkormányzat az egész település véleményét kell, hogy képviselje –
megtették.
Érzi a hűvös magatartást igazgató asszony részéről, de továbbra is fontos az
Önkormányzatnak, hogy Nagycenknek iskolája legyen, és a gyermekek és a szülők jó érzéssel
és elégedetten vélekedjenek az iskoláról. Továbbra is mindennemű segítségét ajánlja fel az
Önkormányzat részéről - függetlenül attól, hogy már nem fenntartója az Önkormányzat - az
iskola részére. Kéri a konzekvenciák levonását, és biztos benne, hogy mindez az iskola javára
fog válni.
Barasits László szerint egy iskola vezetőjének nyilván van mozgástere, nem kőbe vésett
szabályok vannak, lehet megoldást találni mindenre. A legfontosabb szempont a gyerek kell
hogy legyen!
Hüse Gabriella elmondja, hogy neki és a pedagógusoknak meghatározott szabályok és
szigorúan beosztott rend szerint kell dolgozniuk. Teljesen megváltozott minden az állami
szabályozók ellen nem lehet tenni. Az ő feladata ezek végrehajtása, végrehajtatása.
Dr.Hudomelné dr.Dózsa Margit elmondja, hogy nem ellenségeskedés miatt született a
korábbi vélemény, hisz az Önkormányzattal mindig megfelelő, jó kapcsolata volt az
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iskolának, és igazgatóasszonynak. Szerinte rugalmasabban kellene kezelni a dolgokat és
mindig keresni kell a lehetőséget a megoldásra.
Matiasec János szerint nem kell mindent „szolgalelkűen” végrehajtani, ha az emberileg nem
jó, akkor az ugyanúgy bűn, mintha elkövetünk valamit. Nem lehet a szabályozók mögé bújni.
Ki kell állni az intézmény vezetőjeként annak érdekeiért és fel kell vállalni az esetleges
konfliktusokat is.
Csorba János szerint nem működik valami az emberi kapcsolatok terén az iskola, a szülők, a
gyermekek között. Az elutasításnak nyilván oka volt. Az Önkormányzat soha nem avatkozott
bele szakmai, vagy egyéb irányítási dolgokba, azt viszont nem engedhetik meg, hogy ennek a
csodálatos településnek ne legyen saját iskolája, ezért mindent meg fog tenni, hogy ez a
helyzet rendeződjön.
Horváth László külsős alpolgármester úr azt javasolja, hogy miután a beszámoló is egy
formanyomtatvány, nincs értelme ennek a vitának sem. A legközelebbi beszámolónál hívják
meg a KLIKK- et és akkor majd talán közelítenek a problémák a megoldáshoz. A problémák
feszültséget okoznak a településen, így nem lehet, és nem is kell igazságot tenni, nem is
posztja, hatásköre a testületnek, de nyilván nem hunyhat szemet sem mindezek felett.
Bugledich Attila úgy érzi neki is állást kell foglalnia, hisz az ő feladata az Önkormányzat és
az Iskola közötti kapcsolattartás. A két intézmény kapcsolata megfelelő, jó volt eddig is és
most is az. Természetesen élő informális kapcsolatunk van a szülőkkel és a gyermekekkel is.
Az felelőssége is az Önkormányzatnak, hogy ez az iskola hosszú távon megmaradjon. Az
oktatás színvonala és a körülmények biztosítása is nagyon fontos szempont, hisz ez valahol
egyenes arányban áll a tanulólétszámmal. A problémákról nyíltan beszélni kell.
Hüse Gabriella elmondja, hogy vannak örvendetes dolgok is; a budapesti központtól kaptak
egy megkeresést, miszerint az a metodika, ami szerint itt tanítanak, az itt alkalmazott
módszerek, példaértékűek. Erre most módszertani pályázatot adtak be, melyet négy
pedagógus készített.
Csorba János ehhez gratulál és szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül döntött a testület a
beszámoló elfogadásáról
74/2014.(IX.11.) önkormányzati 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:
Határidő:

Csorba János polgármester
2014. szeptember 30.
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3. Beszámoló az Aranypatak Óvoda munkájáról
Csorba János polgármester köszönti Nemes Viktória óvodavezető asszonyt. Megkérdezi,
hogy szeretné-e a nagyon szép, alaposan összeszedett írásos beszámolóját kiegészíteni?
Nemes Viktória elmondja, hogy Fekete Ferencné dadus már a sétáló idejét tölti nyugdíj
előtt, de van egy gyakorló óvónőjük, így ezt az időt sikerül áthidalni. Igyekeznek minden
kérést, problémát rugalmasan megoldani. A gyermeklétszám szinte folyamatosan növekszik,
ez örvendetes.
Szeretné a gyerekek délutáni óvodai alvását teljeskörűen megoldani, és ehhez kéri a
segítséget.
Barasits László képviselő elfogadásra javasolja a beszámolót
Horváth János képviselő is dicséretesnek találja a beszámolót, dicséri az óvoda előremutató
gondolkodását, és az óvoda jó munkáját.
Csorba János megköszöni a kiegészítést és ismerteti az előterjesztéshez tartozó határozati
javaslatot.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a testület
75/2014.(IX.11.) önkormányzati határozat
1./Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Aranypatak
Óvoda intézményvezetőjének beszámolóját.
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:
Határidő:

Csorba János polgármester
2014. szeptember 30.

2./ Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi + 1 óvónői
határozott idejű alkalmazását a Nagycenki Aranypatak óvodában a 2014/2015.évi nevelési
évre 2014. október 1-jétől.
A határozott idejű kinevezést az óvodások létszámának növekedése és az állami finanszírozás
változása indokolja.
A képviselő-testület a + 1 fő létszám költségvetési fedezetét 2014.é s2015.évi költségvetéséből
biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Csorba János polgármester
folyamatos

4. Az Önkormányzat és szervei 204.évi költségvetés I. félévi teljesítése
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Csorba János polgármester átadja a szót Barasits Lászlónak a Költségvetési és
Gazdálkodási Bizottság vezetőjének.
Barasits László elmondja, hogy kidolgozottnak és az elvártaknak megfelelőnek találták az
I.félévi költségvetést. Elfogadásra javasolja.
Csorba János polgármester megköszöni és dicséri a pénzügyes kolléganők hozzáállását,
szorgalmát, munkáját és elfogadásra javasolja a napirendi pontot.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a testület a
beszámolót
76/2014.(IX.11.) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésének
2014. I. félévi végrehajtására vonatkozó – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 87. § (1) bekezdése szerint előterjesztett – beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Csorba János polgármester

5. Az Önkormányzat és szervei 2014.évi költségvetés I. módosítása
Csorba János ismét a Barasits Lászlónak adja át a szót, a ki elmondja, hogy kifogást nem
találtak, javasolja elfogadni a módosítást.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a testület a
módosítást

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (III.10. önkormányzati rendelet módosításáról
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )

6. „Nagycenk Díszpolgára” cím adományozása 2014
Csorba János ismerteti, hogy ismét érkezett javaslat a díszpolgári cím adományozására.
Ezért egy bizottságot kell létrehozni, amely véleményezni fogja a beérkezett javaslatot.
Ez a bizottság nem a Képviselő-testületből alakul, hanem a település civil szervezeteinek
vezetőiből, illetve külsős tagokból. Most a feladat az eseti (?) bizottság megalakítása, majd a
következő testület fogja továbbvinni az ügyet.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a testület az
előterjesztést
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77/2014.(IX.11.) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a díszpolgári cím odaítélésének
előkészítésére felkéri Bugledich Attilát ( egyben a bizottság elnökének is felkéri ) , dr. Tóth
Melindát, Ragats Imrét, Kovács Csaba Albert személyeket.
A képviselő-testület felkéri a bizottságot, hogy tegye meg támogató, vagy elutasító javaslatát a
javasolt személyre vonatkozóan.
Felelős: Bizottság tagjai
Határidő: 2014. október 1.

7. „Nagycenkért Díj” adományozása
Csorba János Matiasec Jánosnak a „Nagycenkért Díj” eseti bizottság vezetőjének adja át
a szót, aki elmondja, hogy bizottság elvégezte feladatát és a testület elé terjesztették
javaslatukat. Megállapították, hogy valamennyi jelölt érdemes lenne a díjra, és sajnálattal
konstatálták, hogy mivel csak 3 évente kerül kiosztásra a díj, így a megosztott díjazást
javasolják, dr. Horváth András és Keszei István között.
Csorba János köszöni a bizottság munkáját, és átadja a szót Horváth Rezső képviselőnek,
aki javasolni szeretné Kocsis Sándort is a díjazottak közé, és ezzel egyidejűleg a megosztandó
összeg megemelését is javasolja és ő is sajnálatát fejezi ki a három évenkénti díjazás miatt.
Csorba János polgármester szerint örömteli, hogy ennyi javaslat van díjazott személyekre, ez
a közösség erejét, értékét bizonyítja. Ehhez kapcsolódik majd a következő napirendi pont,
ahol polgármester úr javasolja a kitüntető díj adományozásáról szóló rendelet módosítását.
A határozati javaslat módosul plusz egy személy díjazására és az összeg megemelésére.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a testület a
módosított javaslatot.
78/2014.(IX.11.) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évben Nagycenkért Díj
kitüntetésben részesíti dr. Horváth András, Keszei István és Kocsis Sándor nagycenki
lakosokat.
A képviselő-testület személyenként nettó 200.000 Ft összegben állapítja meg a díjjal járó
pénzjutalom összegét.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a díj átadásáról az önkormányzati rendelet
szerint gondoskodjon.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: 2014. szeptember 21.

Készült: 2014. szeptember 11.-i rendes Képviselő-testületi ülésen

8

8. A kitüntető díj alapításáról és adományozásáról szóló 3/1993.(III.1.)
önkormányzati rendelet módosítása
Csorba János polgármester előterjesztése szerint ismét évente kerül a „Nagycenkért díj”
adományozásra. Ezzel a Képviselő-testület teljes mértékben egyetért. Felmerült annak a
kérdése, hogy az eddigi javasolt személyek újabb jelölés nélkül kerüljenek majd dijazásra.
Erről most nem született egyértelmű döntés.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a testület a
módosított javaslatot.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelete
a kitüntető díj alapításáról és adományozásáról szóló 3/1993.(III.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )

9. Első lakáshoz jutók támogatása
Csorba János polgármester elmondja, hogy ez a Képviselő-testület határköre eldönteni, az
előterjesztés mindent tartalmaz, kéri a testületet, hogy szavazzák meg ezt a támogatást.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a testület a
a támogatást
79/2014.(IX.11.) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Gábor és felesége részére
a Nagycenk, Dózsa krt. 6/B; 259/36 hrsz-ú ingatlanon történő lakásépítéshez 100.000 Ft
összegű, első lakáshoz jutók támogatását állapít meg.
Megbízza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
Határidő: 2014. szeptember 22.
Felelős: Csorba János polgármester

11. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályozási rendjéről
Percze Szilvia jegyzőasszony egyetlen kiegészítést tesz, miszerint Nagycenken már volt
szabályozás a házszámokra vonatkozóan, és minden településen figyelembe kell venni az
eddigi sajátosságokat, a meglévő szokványokat.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a testület a
szabályozási rendet

Készült: 2014. szeptember 11.-i rendes Képviselő-testületi ülésen
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Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014.( IX.22.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
( a rendelet a jegyzőkönyv melléklete )
12. Bursa Hungarika Tanulmányi pályázat
Csorba János elmondja, hogy most arról kell dönteni, hogy mint eddig minden évben, most
is vegyen részt a település a fiatalok tanulmányainak támogatásában! A testület ezzel
egyhangulag egyetértett.
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a testület a
a tanulmányi pályázathoz való csatlakozást
80/2014.(IX.11.) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete csatlakozik a 2015. évi Bursa
felsőoktatási pályázathoz, és annak csatlakozási nyilatkozatát, melynek beküldési határideje
2014. október 1. , elfogadja.
A képviselő-testület kiírja a Bursa A és B típusú pályázati kiírást, melynek a beadási
határideje 2014. november 7.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a település hirdetőtábláján és a honlapon
a kiírásokat megjelentesse, illetve az érdeklődő kérelmezőknek a pályázati kiírást átadja.
Felelős: Percze Szilvia jegyző
Határidő: a kiírások szerint, ütemezve
13. Egyebek
-lakossági fórum szennyvízelvezetők kérdése Játszótér
-vasútvonal kétvágányúsítás téma (Hársfasor)
-Községháza tető árajánlat / közbeszerzés
Egyéb kérdés hozzászólás nem volt a polgármester az ülést bezárta
kmf

………………………………
Csorba János polgármester

…………………………………
Percze Szilvia jegyző

Készült: 2014. szeptember 11.-i rendes Képviselő-testületi ülésen

