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

Csorba János polgármester
Bugledich Attila alpolgármester
Barasits László
Dr.Hudomelné Dózsa Margit
Horváth János
Horváth Rezső
Percze Szilvia jegyző
Lukácsné Kolonits Zsuzsanna jkv.vezető

Jelen lévő érdeklődők: 20 fő
Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 27.án megtartott KÖZMEGHALLGATÁSON és az azt követő rendes Képviselő-testületi
ülésről.
Az ülés helye: Nagycenk Községháza Díszterem
Csorba János polgármester köszönti a megjelent érdeklődő lakosokat és a Képviselőtestület tagjait.
Elmondja, hogy a következő témákról fog beszélni:
- a költségvetés rövid ismertetése
- Rendezési Terv módosítása
- gyorsforgalmi út (M85)
- körforgalom kialakítása
- Hulladékudvar
- Unser Lagerhaus szerződés

Költségvetés 2014 (az anyag a jkv.mellékletét képezi)
Szemléletes ábrákkal került bemutatásra a költségvetés bevételi és kiadási oldala.
323 millió Ft bevétellel és 323 millió kiadással, ca.40 millió Ft tartalékkal gazdálkodik az
Önkormányzat.
A következő öt évre az alábbi főbb fejlesztéseket tervezik, kb.80-85 millió Ft értékben.
Soproni utca Vám utca találkozásánál járdafelújítás :11 millió Ft
Vízállói út:
5 millió Ft
Játszótér szennyvízátemelő
15 millió Ft+5 millió Soproni Vízműtől
Gyár utca útburkolat felújítás
10 millió Ft
Közvilágítás Gyár utca +Békavár
5 millió Ft
Selyemfonoda u. útburkolat
8 millió Ft
Lakópark fejlesztés kb.30 telek közmű ellátás
30 millió Ft
Erdősi Ferencné a Friends of Europe Nagycenk Egyesület képviselőjeként érdeklődik, ha
esetleg mégis lenne megfelelő pályázatra lehetőség, akár olyan, mely az egyesületeket érint,
akkor lesz-e miből előfinanszírozni?
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Csorba János polgármester megnyugtatja, hogy igen, a tartalék terhére ez megoldható lesz.
Erdősi Ferencné megemlíti továbbá, hogy már a korábbi években volt szó, legalább a két
főútvonal mentén egységes utcakép kialakítására, az esztétikum jegyében. Van-e erre valami
elképzelés, tervezet?
Csorba János polgármester válasza, hogy felmerült már a Faluszépítő Egyesület ismételt
megalakítása, ami egy nagyon jó, nemes szándék, kezdeményezés, melyet az Önkormányzat
tudna támogatni, reméli így is lesz!

Rendezési Terv módosítás (az anyag a jkv. mellékletét képezi)
Egy hosszú folyamat utolsó szakaszába érkezett a Rendezési Terv módosítása. A 2007-ben
elfogadott rendezési tervnél több tulajdonost ért érdeksérelem, bizonyos átminősítések miatt.
Többek között ezt is helyre szeretnénk tenni.
Nagycenk nem egyszerű ebből a szempontból, hisz 31 módosítás került beterjesztésre.
Természetesen valamennyinek át kellett mennie a hatóságok ellenőrzésén, és településünk
bizonyos részei a Világörökség része is, a Fertő-Hansági Nemzeti Park része is, nagyon sok
műemléki és helyi védettségű épület van, tehát mindez bonyolítja, korlátozza a lehetőségeket.

Körforgalom kialakítása:
A körforgalom rákerült a rendezési tervünkre, megkapta az építési engedélyt, így már
készülhetnek a kiviteli tervek is. Lehetőséget kaptunk egy plusz kijáratként egy kiszolgáló
útra, amin lehetőség lesz az ipari park megközelítésére, ezt nagyon fontosnak találom, hisz a
későbbiekben ez akár a Gyár utca tehermentesítését is megoldhatja. A megvalósulás dátumát
sajnos nem tudom megmondani, lehet, hogy jövőre elkészül, de lehet, hogy még 2 év.

Unser Lagerhaus Kft:
Ez az osztrák tulajdonú Kft fontos szerepet tölt be községünk életében. Felvásárolja és szárítja
a környező területek gabonáját. Sajnos a jelenlegi berendezésük korszerűtlen, a „piros hó”
lakossági panaszokat okoz, jogosan. Tárgyalásokat folytatunk már tavasz óta a céggel,
kaptunk ígéretet tőlük felújításra illetve korszerűsítésre. A jó együttműködés reményében
képviseltük az érdekeiket a rendezési tervben, hogy tudjanak fejleszteni. Egy
településrendezési szerződés kerül a céggel megkötésre. Ennek része, hogy részt vállalnak a
Gyár utca útjavításában, felújítják a jelenlegi szárítót, új berendezést építenek 5 éven belül,
valamint tereprendezést végeznek ipari kerítéssel és védő fasorral. Fontos, hogy
településünkön maradjon ez a vállalkozás, de természetesen nem okozhat ilyen jellegű
érdeksérelmeket.

Gyorsforgalmi út (M85):
Győr-Sopron között 3 szakaszban fog megvalósulni (Győr-Csorna, Csorna-Pereszteg és
Pereszteg–Országhatár között). A megépülés ütemezése szerint a mi szakaszunk, tehát a
Pereszteg-Országhatár közti rész 2.-ként fog elkészülni.
Mivel Natura 2000-es területeket is érint, felmerült alagutas megoldású tervezet is.
Még képlékeny minden, a 84-es és 85-ös közti átkötés is tervben van, hogy ne a települést
terheljék ezek a forgalmak. (Nagycenket érintően az Ikva patak nagycenki oldalán menne
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alagútban a Nagycenk-Kiscenk közötti részen ca.500 méteren, a Kisallé-tól indulva, a Vám
utca után ca.100 méterrel jönne fel a föld fölé.) Az alagút természetesen nagyon költséges,
különösen a vizes terület miatt. Nekünk döntési jogunk természetesen ebben nincs.
Nyolc hatóság dönti majd el, legnagyobb súllyal természetesen a környezetvédelmi hatóság,
hogy melyik verzió kerül majd megépítésre.
Komoly fejlesztés lesz még a GYSEV kétvágányúsítása miatt Sopron-Fertőboz között.

Hulladékudvar:
Sopron és 38 környékbeli település létrehozta a Sopron és Környéke Települési Társulást
(STKH), mely EU-s pályázaton 6,2 milliárd Ft-ot nyert és ebből már átadásra került Cséren a
Hulladékfeldolgozó Központ. A mechanikai előkezelő rendszert üzembe is helyezték. 2
átválogató állomás is megépült (Fertőendréden, illetve a soproni Harkai úton).
Épültek szelektív szigetek (Nagycenken a már meglévő 3 lett felújítva) és hulladékudvarok,
pontos néven Zöldudvarok, mint itt Nagycenken is. Elkészült a Dózsa krt.-i lakópark mögött,
bekerített részen, lebetonozott terület konténer edényekkel. Még az idén üzembe helyezésre
kerül. Heti 3 napot üzemel majd, lesz egy hulladékgazdálkodási technikus, aki számítógépes
hálózaton fogja nyilvántartani, hogy ki, mikor, miből mennyit vitt oda. Meg van határozva az
egy főre jutó, évente elhelyezhető lakossági mennyiség, mely nyilván lesz tartva – ez
természetesen ingyenes.
Ha a környezettudatos gondolkodást a lakosság egyre inkább gyakorolja, mint ahogy azt
teszik már a műanyag és papír hulladék szelektív gyűjtésével, akkor mindez működni fog és
ez a cél.
Csorba János polgármester megköszöni, hogy meghallgatták és várja a kérdéseket illetve a
hozzászólásokat.
Sugár Imre a Cukorgyári utca világítása és útja ügyében emel szót. Sötétség és kátyú van,
mivel ott traktorok és kamionok is közlekednek. Nehezményezi a környéken egyre szaporodó
trágyadombokat és a Nagycenk „piros hó” egyre gyarapodó mennyiségét is. Félő, hogy ennek
allergén, egészségügyi hatásai is vannak a kellemetlenségeken túlmenően.
Probléma még, hogy az orvos által felírt gyógyszerek a gyógyszertárban nem kaphatók. El
kell menni értük Sopronba, illetve esetleg másnapra, harmadnapra megérkezik. Legalább a
lakosság által rendszeresen, havonta szedett gyógyszereket kellene tartania a gyógyszertárnak
(pl. cukorbetegségre).
Csorba János polgármester elmondja, hogy van tudomása ezekről a problémákról, a
közvilágítást majd terveztetni kell, az minimum fél év, így nem biztos, hogy a következő évbe
belefér,egy kis megértésüket, türelmüket kéri, de természetesen kötelessége az
Önkormányzatnak ezt biztosítani. Az utat terveik szerint kátyúztatni fogják. A trágya
elhelyezésének szabályai vannak, amit mindenkinek be kell tartania, ennek utána fognak
nézni. Az Unser Lagerhaus Kft-vel pedig jelenleg is folynak a tárgyalások.
Dr.Hudomelné Dózsa Margit képviselő (gyógyszerész) válaszolja meg a
gyógyszerproblémára felvetett kérdést. Elmondja, hogy sajnos ca.30 féle gyógyszer
folyamatosan hiánycikk, illetve néhány gyógyszer meg is szűnik. Nem érdemes Sopronba
menni, mert ugyanabból a raktárból szerzik be a gyógyszereket, és most éppen a
cukorbetegségre való gyógyszer volt hiánycikk, de sikerült azt is az ország túlsó feléről
beszerezni. Igyekeznek mindenki igényét kielégíteni, van úgy, hogy naponta kétszer is jön a
gyógyszerszállító autó. Kéri a lakosság bizalmát!
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Pulai Károly az Unser Lagerhaus Kft csapadékelvezetését hiányolja, illetve a betonozott
raktárépületektől a szomszédos kertekbe folyik a víz. Mitnyik úrtól már többször kapott
ígéretet, hogy esetleg vízelvezető árokkal megoldják ezt a problémát, de sajnos nem történt
semmi, az írásos megkeresésre sem kapott választ tőle ezügyben.
Csorba János polgármester szerint ez magánterületi probléma, ha nem sikerül megegyezni
egymás között, akkor jegyző asszonyhoz kell fordulni.
Hadarits Ernő a Hulladékudvar tényleges beüzemelése felől érdeklődik.
Csorba János polgármester elmondja, hogy az idén már lesz próbaüzem, talán februármárciusban indulhat teljes kapacitással, a lakosságot a Cenki Híradóban, a honlapon, a
hirdetőkben tájékoztatni fogjuk.
Baján Szilvia lakos érdeklődik, hogy a Cukorgyári utca környékén a hó eltakarítás megoldott
lesz-e?
Csorba János polgármester válasza szerint igen, megoldott a hó eltolás az egész településen.
Henn Márton a Natura Klub vezetője szeretné ismertetni, hogy van egy beadványa, miszerint
van az országban egy nagyszerű kezdeményezés, mellyel tudnánk az „utókornak” is igazán
maradandót, hasznosat itt hagyni, ha ehhez csatlakozunk, illetve valami hasonlót létrehozunk.
Egy úgynevezett „tündérkert” mozgalom, (de természetesen nevezhetjük másképp is!)
melynek lényege, hogy őshonos magyar gyümölcsfákat ültetnek gyermek születésekor, neves
eseményekkor. Viszákon láttam ezt, ahol Szarvas József színművész kezdeményezése volt,
és már egy csodálatos kert jött létre. Szeretném, ha itt is valami hasonlót tudnánk
megvalósítani. Területre lenne ehhez szükség, amely öntözhető, megközelíthető, ehhez és az
ügy támogatásához kéri a Képviselő-testület segítségét!
Lukács Zsuzsanna a Friends of Europe Nagycenk Egyesület nevében szeretné szintén az
ügy támogatását kérni, és a Friends of Europe Nagycenk Egyesület támogatásáról biztosítja.
A 2015-ös évben itt Nagycenken lesz az Ifjúsági Charta Találkozó és már ott lehetne is
faültetéssel az eseményt megörökíteni. A Charta Találkozók egyébként is nagy hangsúlyt
fektetnek a környezet és természetvédelemre, tehát mindenképpen beleillik ebbe, az általuk,
tehát az Eu-Charta által képviselt tematikába ez az ötlet.
Henn Márton hozzáteszi még, hogy mindenképpen kell, hogy egy vagy két civil szervezet,
aki a „gazdája” legyen ennek a kezdeményezésnek.
Csorba János polgármester jó ötletnek és támogathatónak tartja az ötletet, és ígéri, hogy
keresnek megfelelő területet hozzá.
Sugár Imre a szemétlerakás szankcionálását javasolja, és az Eperfasor védelmére hívja fel a
figyelmet. Történelmi fák, védettek, akinek a területe mellett van, kellene kötelezni, hogy
rendbe tartsa őket! (ő személyesen végzi már 3 fa gondozását, köszönet érte!, példaértékű!)
Csorba János polgármester elmondja, hogy van ilyen szándék, hogy a fasorokat rendbe
tegyék a településen, folyamatosan sorra kerülnek.
Dr. Kovács Gyula mint új lakos, a földmérési ügyekben szívesen felajánlja a cége segítségét
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Csorba János megköszöni a hozzászólásokat és amennyiben több kérdés nincs bezárja a
Közmeghallgatást.
15 perc szünetet rendel el, majd következik a Képviselő-testületi ülés, melyre szeretettel
invitálja a hallgatóságot, mivel nyíltak az ülések.
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Csorba János polgármester a 2014.november 27.-i ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Matiasecné dr.Tóth Melinda képviselő asszony jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.
Ismerteti az ülés napirendjét, javasolja, hogy a díszpolgári napirend zártkörű tárgyalását.
Kéri a napirend elfogadását:
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület elfogadta a
napirendeket az alábbiak szerint:
105/ 2014 (XI.27.) önkormányzati határozat
Az ülés napirendje:
1./ A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása
2./ A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról, fenntartásáról szóló megállapodás
módosítása
3./ A Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola előtti zebraszakaszon gyalogosok mozgását
érzékelő sárga villogó lámpa létesítése
4./ Önkormányzat épületének részleges felújítása
5./ A Nagycenki Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme tűzoltóautó vásárlására
6./ A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás társulási megállapodásának módosítása
7./ Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzat részére történő ingyenes átruházása
8./ BURSA 2015. felsőoktatási pályázatok elbírálása (zárt ülés)
9./ Díszpolgári Cím adományozásáról ( zárt ülés )
10./ Egyebek
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1./ A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának
módosítása
Előterjesztő: Percze Szilvia
Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy tegnap Peresztegen is a további
együttműködési szándék került döntésre és Fertőboz is jelezte már ezirányú szándékát. Kéri,
hogy fogadják el az előterjesztést.
Csorba János polgármester kifejti, hogy jól működött ez a hármas egység, probléma nélkül,
egységesen.
Barasits László képviselő szerint talán egy kicsit több együttműködést kellene belevinni
kulturális, sport, közösségi téren.
Bugledich Attila alpolgármester elmondja, hogy felajánlottuk segítségünket pl. kulturális
téren is, meghívjuk társközségeinket a saját rendezvényeinkre, a sport eseményekre is.
Csorba János polgármester szerint a legfontosabb, hogy a hivatali munka zökkenőmentesen
megy, jegyző asszony nagyszerűen vezeti a Közös Hivatalt.
Természetesen lehet még pluszként ebbe az együttműködésbe belevinni az említett dolgokat.
Kéri, hogy szavazzon a testület:
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület elfogadta a
Nagycenki KÖH Alapító Okiratának módosítását, egységes szerkezetbe foglalását alábbiak
szerint:
106/2014 (XI.27.) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja a Nagycenki Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását, és a melléklet szerint 2015. január
1-jén hatályba lépő egységes szerkezetű tartalmát.
Határidő: azonnal
Felelős: Percze Szilvia jegyző

2./ A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról, fenntartásáról
szóló megállapodás módosítása
Előterjesztő: Percze Szilvia
Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy a megállapodás aktualizálva van, ami
változás, hogy a peresztegi kirendeltségen szeretné Csigó Kornélt aljegyzői státuszba
helyezni. Nagyon meg van elégedve a munkájával, számíthat a segítségére.
Kéri, hogy szavazza meg a testület!
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület elfogadta a
Nagycenki KÖH megállapodás módosítását alábbiak szerint:
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107/2014 (XI.27.) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja a Nagycenki Közös
Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására vonatkozó megállapodás
módosítását, és a melléklet szerint 2015. január 1-jén hatályba lépő egységes szerkezetű
tartalmát.
Határidő: azonnal
Felelős: Percze Szilvia jegyző

3./ A Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola előtti zebraszakaszon
gyalogosok mozgását érzékelő sárga villogó lámpa létesítése
Előterjesztő: Csorba János
Csorba János polgármester megkérdezi a Gazdasági és Költségvetési Bizottság elnökét,
hogy mi a véleményük?
Barasits László elmondja, hogy szerintük ez nem megoldás, tovább kell gondolni, keresni a
megoldást, ami igazán orvosolná ezt a problémát.
Dr.Hudomelné Dózsa Margit szerint a gyerekek nagyon fontosak!, de nem látja a
hatékonyságát ennek a megoldásnak. Talán egy egyedülálló lámpa jobban megoldaná a
problémát,(ausztriai példa) mert itt a 4 tábla megosztja a figyelmet.
A Képviselő-testület keresi az optimális, hatékony megoldást a problémára, esetleg pályázati
lehetőségeket is keres és az alábbi döntést hozta:
Jelenleg fontosabbnak találják a soproni utcai gyalogátkelőhely kialakítását, hisz ott
egyáltalán nincs semmi kialakítva, de természetesen erre is kell megoldást találni!
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület átmenetileg
elveti a gyalogosok mozgását érzékelő sárga villogó lámpa létesítését.
108/2014 (XI.27.) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem tekinti hatékony
megoldásnak a gyalogosérzékelővel ellátott sárga villogó beszerzését és telepítését a
Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola előtti gyalogos átkelőhely mindkét oldalára.
A képviselő-testület a Nagycenk, Soproni u. 90. sz. előtti gyalogos-átkelőhely kiépítését
fontosabbnak tartja, hiszen azon az útszakaszon nincs semmilyen közlekedési forgalmi
megoldás, mely a gyalogosok buszmegállóhoz jutását a 84-es számú főúton átkelve segítené.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen tájékoztatást a témával
kapcsolatos pályázati lehetőségekről.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csorba János polgármester
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4./ Önkormányzat épületének részleges felújítása
Barasits László a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nevében elfogadásra javasolja az
önkormányzati épület felújításának tervezetét. A Nagycenkért Alapítvány részére Horváth
László kuratóriumi elnök úr garanciát kér a befejezésre, illetve arra vonatkozóan, hogy az a
munka ami fel lett mérve, az el lesz végezve ezért a pénzért, de új szükséges, elvégzendő
munkálatok nem „bukkanhatnak” fel!
Kéri az előterjesztésben foglaltak elfogadását.
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület egyetért a
felújítás elvégzésével
109/2014 (XI.27.) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a
Nagycenk, Gyár u. 2. sz. alatti ingatlanon a Nagycenkért Alapítvány, mint Beruházó által
történő kivitelezési munkák során, amennyiben nem a Kivitelező hibájából, de előzetesen fel
nem tárható okból, pótmunka keletkezik, akkor az Önkormányzat, mint az épület
tulajdonosa, a műszaki ellenőr igazolása mellett, a munka elvégzéséhez szükséges anyagi
fedezetet biztosítja.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Csorba János polgármester

5./ A Nagycenki Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme tűzoltóautó
vásárlására
Barasits László a Gazdasági és Költségvetési Bizottság elnöke javasolja a kért plusz 600e
Ft támogatás megadását, örömmel üdvözli az ÖTE gyarapodását.
Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a testület
javasolja az ÖTE 600e Ft-os plusz támogatását
110/2014 (XI.27.) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenki Önkéntes
Tűzoltó Egyesület tűzoltóautó-vásárlás támogatására vonatkozó kérelmét megismerte,
azt 600.000 Ft összeggel támogatja.
A képviselő-testület felkéri a Nagycenki Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét, hogy a
támogatás felhasználásáról az idei évi költségvetési támogatással együtt számoljon be.
Felelős:
Határidő:

Ragats Imre egyesületi elnök
megállapodás szerint
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6./ A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület egyetért a
megállapodás módosításával
111/2014 (XI.27.) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálati módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Csorba János polgármester

7./ Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzat részére történő ingyenes
átruházása
Csorba János polgármester elmondja, ahogy az előterjesztésben le van írva, elindítottuk ezt
a szándékot, a költségeit az Önkormányzatnak viselni.
Kérem egyetértés esetén szavazzák meg:
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület egyetért a
határozatban foglaltakkal.
112/2014 (XI.27.) önkormányzati határozat
1. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam
tulajdonában és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő
Nagycenk 0253/1 helyrajzi számon felvett, kivett Arany-patak megnevezésű, 183 m2
területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának és a Nagycenk 0253/2 helyrajzi számon
felvett, kivett, Arany-patak megnevezésű, 822 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlanokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott, helyi
környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás feladatainak
ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és horgásztó és szabadidőpark célra
kívánja felhasználni.
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3. Nagycenk Nagyközség Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét
– megtérítését.
4. Az igényelt ingatlanok nem állnak védettség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert, hogy a Nagycenk
0253/1hrsz.-ú ingatlan
és a Nagycenk 0253/2 hrsz-ú
ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé
teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagycenk 0253/1 hrsz-ú
ingatlan és a Nagycenk 0253/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést bezárta.

kmf

Csorba János polgármester

Percze Szilvia jegyző
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