
 

Az elmúlt hónapok testületi határozatai 

2011. március 31-i ülés:  

nyilvános ülés keretében egyhangú szavazati aránnyal 

elfogadta a testület Farkas Gábor Soproni Rendőrkapitány úr 

beszámolóját az elmúlt évi nagycenki közbiztonsági 

helyzetről. Majd a játszótéri kosárpalánkkal kapcsolatos 

lakossági bejelentést tárgyalta részletesen a testület, a 

panaszos jelenlétében. Egyhangú szavazati aránnyal olyan 

döntés született, hogy nem szereltetjük le a palánkot, és 

egyben további megbeszéléseket kezdeményezünk az 

érintettekkel. Elfogadásra került a Lövői Családsegítő és 

Gyermekjólét Szolgálat nagycenki tevékenységéről szóló 

beszámoló. Továbbá külön határozatban kértük fel a 

szolgálatot és a gesztor település vezetőit, hogy a nagycenki 

idősek gondozása érdekében szíveskedjenek a házi 

segítségnyújtás szolgáltatás beindítása kapcsán a szükséges 

intézkedéseket megtenni. Sajnos a mai napig nem érkezett 

érdemi válasz hozzánk Lövőről. A Czenki Hársfa Néptánc 

Egyesület 2010. évi beszámolóját is elfogadta a testület, 

megköszönve az egyesület munkáját. Majd az önkormányzat 

2011-2014 közötti Gazdasági programjának tárgyalása és 

egyhangú elfogadása következett. A Széchenyi Vágta 

megvalósítása kapcsán az InterAMG Produkció Kft. 

együttműködési kérelme is megvitatásra került, egyben 

kifejeztük együttműködési szándékunkat. A következő 

pontban a Nagycenkért Díj eseti bizottság külsős és belsős 

tagjainak megválasztására került sor. Majd a Szociális 

Rendelet és az iskolai SZMSZ technikai módosításáról döntött 

egyhangúan a testület. Továbbá az Önkormányzati SZMSZ 

módosítási szükségességéről is, egyhangú szavazati 

arányokkal. Majd a lejárt határidejű határozatok kerültek 

ismertetésre. Itt döntöttünk arról, hogy a testület mégsem kéri 

a Széchenyi Village bejáratánál lévő behajtani tilos tábla 

leszereltetését. Az „Egyebek” napirendi pontban döntöttünk a 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

által felkínált együttműködésről, továbbá a Dirty Dance Tánc 

Egyesület eseti ingyenes sportcsarnok-használati kérelméről. 

Továbbá polgármesteri tájékoztatás hangzott el az aktuális 

ügyekről (Sopronkeresztúri diákcsere-program, Új Széchenyi 

Terv pályázati lehetőségek, EU-Charta találkozók, iskolai 

digitális táblák pályázati záróesemény). 

2011. április 28-i ülés:  

Elsőként a Soproni Vízmű Zrt. víziközmű vagyon működtetési 

és vagyonkezelési szerződésének módosítását tárgyalta a 

testület, a Vízmű Zrt. szakértőjének részvételével. 5 igen 

szavazat és 1 tartózkodás mellett a többi érintett településsel 

közösen Nagycenk részéről is elfogadásra került a javaslat, 

eszerint – csak a 2011-es évben – a közműhálózat bérleti 

díjaiból származó bevétel közel 70%-át nem közmű-felújítási 

munkálatokra fogja felhasználni a szolgáltató, hanem 

lakosságszám-arányosan ezen összeget a településeknek adja 

át. Ez Nagycenk esetében közel 12 millió forintot jelent. Ezt 

követően az iskola aktuális ügyei kerültek tárgyalásra: 

döntöttünk a két német anyanyelvű diák vonatkozásában és a 

takarítónők pluszmunkája (délutánonkénti felnőttképzés 

biztosítása) kapcsán plusz forrás biztosításáról. Az Önkéntes 

Polgárőr Egyesület 2010-es évi beszámolóját is elfogadta 

egyhangúan a testület, megköszönve a nagycenki polgárőrök 

egész évi munkáját. Kötelező feladatként tárgyalásra és 

elfogadásra került az Önkormányzat és szervei 2010-es évi 

zárszámadása, egyhangú szavazati aránnyal. A teljes anyag 

megtekinthető a megújult www.nagycenk.hu honlapunkon, az 

aktuális és korábbi híreinkkel együtt. Ötödik napirendi 

pontban tárgyaltuk a Soron-Fertőd Kistérség Többcélú 

Társulás jelentését a 2010. évi Belső Ellenőrzésről, ami 

elfogadásra is került, a jelentés által Nagycenknek javasolt 

Intézkedési Tervvel együtt. Az előző közgyűlési határozat 

alapján Dr. Pintér Gábor jegyző úr elkészítette az 

Önkormányzati SZMSZ módosítását, így az is egyhangú 

szavazati aránnyal módosult (szintén olvasható a honlapon).  

Hetedik napirendi pontban a házasságkötések létesítésére 

vonatkozó rendelet módosítása valósul meg – ezt később sok 

környékbeli településhez hasonlóan a Megyei Kormányhivatal 

törvényességi szempontból megkifogásolta, így azt újra kell 

majd tárgyalni. Majd a Nagycenkért Alapítvány részletes 

tájékoztatójával ismerkedtek meg a képviselők, ami 

egyhangúlag elfogadásra is került éppúgy, mint a Nagycenk 

Fejlődéséért Egyesület tájékoztatója és a Nagycenk Beszélő 

Kőemlékei Alapítvány tájékoztatója. Az elhangzottak szerint 

hamarosan megkezdődik a pályázati támogatásból 

megvalósuló Szoborpark létesítése. 775 ezer forint 

összértékben kerültek elfogadásra a Széchenyi István Pályázati 

Alapra beérkezett pályázatok, a nyerteseket a Cenki Híradóban 

olvashatják. Újabb pontban a volt KMB-s irodáról tárgyaltak a 

képviselők. A polgármester és a Megyei Rendőrfőkapitány úr 

személyes megbeszélése alapján egy olyan lehetőség 

körvonalazódik, hogy a volt KMB-s iroda használati jogát 

átadja a rendőrség az önkormányzat számára (a tulajdonjog az 

önkormányzaté), amit vagy bérlakássá lehetne alakítani, vagy 

értékesíteni lehetne, és a befolyt összegből pedig a korábban a 

Csizmadia család által lakott, jelenleg hónapok óta üresen álló 

100 négyzetméteres lakás kettéválasztását és 

összkomfortosítását lehetne megvalósítani. Jelenleg erre a 

nagy lakásra is a rendőrségnek van bérlőkijelölési joga, de a 

két kialakítandó 50-50 négyzetméteres lakásnál csak az 

egyikre tartaná meg ezt a jogát a rendőrség, a másik esetében 

az önkormányzatunk adhatná bérbe helyi fiatal családnak. Ezt 

a javaslatot mindkét fél elfogadhatónak tartja, azonban a 

Belügyminisztériumnak is jóvá kell hagynia, ami folyamatban 

van. 14. napirendi pontban egyhangú döntés született a 

Kisalföld Napilap ajánlatára vonatkozóan, ami szerint egy 

teljes oldalnyi megjelenést biztosítanak Nagycenk 

bemutatkozására, 120 ezer forintos költségen. (A lapszám 

2011. június 16-án meg is jelent, sok pozitív visszajelzést 

http://www.nagycenk.hu/


 

generálva.) Ezt követően sor került a lejárt határidejű 

határozatok ismertetésére, majd egy helyi vállalkozó 

beépíthetőségi százalék emelésére vonatkozó kérelmét 

támogatta a testület. Az „Egyebek” napirendi pont előtti 

utolsó téma a turisztikai táblák kivitelezésére vonatkozó 

kérelem elfogadás történt meg, így a részbeni előteljesítést 

elfogadtuk. Döntés született Szolyák Gábor körzeti megbízott 

jutalmazásáról, a Fertődi Zeneiskola kérelmének 

elutasításáról, és a Biosalvus Bt. kérelméről. Szó volt még az 

egyik Széchenyi téri lakos ingatlan-megközelíthetőségi 

kérelméről, a sportcsarnok gondnokainak munkaköri leírás-

bővítésének lezárultáról és a döblingi koszorúzás utazási 

költségéről. Két álláspályázati kérdést is érintett a testület: 

Ragats Lászlóné hivatalsegéd asszony több évtizedes 

közszolgálati munka után nyugdíjba vonult, továbbá Glóbits 

Zsuzsanna titkárságvezető előnyösebb ajánlatot kapott egy 

másik cégtől, így benyújtotta lemondását. Mindkettőjük 

munkáját megköszönte a képviselő-testület, és további sok 

sikert, jó egészséget kívánt a nyugdíjas és a munkában 

eltöltendő évekre. Pályáztatás útján Busch Beatrix tölti be 

május közepétől a hivatalsegédi félállást, míg Lukács Lajosné 

Zsuzsa július 4-étől veszi át a titkárság-vezetői feladatokat. 

Mindkettőjüknek sok sikert kívánok új munkahelyükhöz! A 

május 26-i és június 23-i ülésről a következő lapszámban 

számolunk be, a jegyzőkönyvek a honlapon olvashatóak. 

A kosárpalánk és ami mögötte van 

Az utóbbi időben sokan kerestek meg azzal kapcsolatosan, 

hogy mi is a helyzet valójában ezzel a nagy sajtóvisszhangot 

keltett üggyel. Tényként kell kezelni minden érintett számára 

azt, hogy a képviselő-testület három különböző határozatot 

hozott az elmúlt négy hónapban, amely mindegyike hatályban 

van, azaz végre kell hajtani! Mindhármat Csorba János 

alpolgármester úr javaslataira fogadta el a testület. A 

legutóbbi a június 23-i, falugyűléssé átalakult testületi ülésen 

született, amelynek hangulata sajnos szinte kocsmai szintre 

süllyedt. Utoljára 5 évvel ezelőtt történt ilyen, a Gyári kerti 

botrány idején. A testület Csorba János alpolgármester úr  

elővezetésében ismerhette meg a legújabb koncepcióját, 

miszerint a focipálya mögötti, az óvodával ellentétes oldalra 

kellene egy vadonatúj bitumen pályát építeni, homokos pálya 

nélkül. Alpolgármester úr a még folyamatban lévő 

aláírásgyűjtést is kritizálta, és azt is, hogy azt a polgármester 

is aláírta – szülőként ezt miért ne tehetném meg? (Milyen 

jogon kéri ezt rajtam bárki is számon? Érthetetlen.) A 

lakosság részéről aki akart, szót kapott. Szomorú, de az 

előzetes félelmek beigazolódtak. Sajnos volt, aki már a 

kézilabda kapu eltávolítását, sőt egy – a panaszos családjához 

tartozó – személy a teljes aszfaltos pálya felbontását, 

szorgalmazta. Ezen hangulatot csak tetézte Horváth László 

külsős alpolgármester úr, aki - írásos árajánlat benyújtását 

mellőzve - javasolta betenni a határozatba, hogy mindez 600 

ezer forintnyi közpénzből valósuljon meg. Így az alábbi 

döntés született a tartózkodásom mellett: 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete támogatja egy 12x12 méter alapterületű 

bitumenpálya kialakítását a nagycenki sportpálya területén. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a pályakialakítás költségét, azaz 

600.000 Ft-ot a 2011. évi költségvetés terhére biztosítsa. 

Megbízza Csorba János alpolgármester urat a sportpálya 

kialakítás feladatainak ellátásával. Határidő: folyamatos. 

Velem és a testülettel együtt nagyon sokan örülnének a 

faluban annak, ha egy vagy akár két új sportpályája is lenne 

Nagycenknek. De milyen áron? Milyen pénzből? Jelenleg 

olyan gazdasági időszakot élünk, amikor egyre kevesebb pénz 

jut ennél sokkal fontosabb feladatokra is. Mint például az 

oktatási intézményeinkre, vagy éppen a járdáink, útjaink, 

árkaink felújítására. Eddigi polgármesterségem alatt soha nem 

fordult az elő, hogy írásos árajánlat(ok) nélkül, a 

versenyeztetést mellőzve, „bemondásra” fogadott volna el a 

testület árajánlatot. Még 10-20 ezer forintos tételnél sem, 

nemhogy 600 ezer forintnál. Pláne, hogy éppen az a személy 

tett erre javaslatot, aki külsős alpolgármesterként, azaz 

tanácsadóként kellene, hogy funkcionáljon. Az őszi 

választásokat követően éppen azért kértem a testületi tagokat, 

hogy válasszuk meg Horváth László urat külsős 

alpolgármesternek, mivel több évtizedes vállalkozói 

tapasztalataival, kapcsolatrendszerével, képviselői és lovas 

múltjával segítse elő a munkánkat. Ez különösen fontos akkor, 

amikor több olyan tagja is van egy testületnek, akiknek 

korábban nem volt önkormányzati tapasztalata. Nem csoda, 

hogy akik képviselőként jó szándékkal támogatták ezt a 

konkrét javaslatot, igazán nem gondolhattak bele abba, hogy 

vajon alpolgármester úr javaslata helyes-e, etikus-e a falunkkal 

és lakóival szemben? Köztudott volt, hogy Horváth László 

úrnak nincs túl nagy támogatottsága a faluban, az emberekkel 

való bánásmódja eléggé sajátságos. De én kiálltam mellette 

mindeddig. Talán még akkor is, amikor már nem is kellett 

volna.  Felkért tanácsadóként kritizálhatja valaki a 

polgármester vagy a testület munkáját, ha abban segítő 

szándék van – bár valljuk be, ez azért eléggé furcsa és 

szokatlan -, de azt nem lehet következmények nélkül 

megtenni, hogy ad-hoc, felelőtlen döntés meghozatalában 

vezető szerepet vállaljon. A konzekvenciát le kell vonnunk 

ebből mindannyiunknak. Választást többször is lehet veszíteni, 

de bizalmat csak egyszer. Én ezennel megköszönöm Horváth 

László úrnak, hogy e néhány hónap alatt külsős 

alpolgármesterként jelentős segítséget nyújtott többek között 

az új nagycenki honlap elindításában, a helyi lovas -és 

turisztikai rendezvények lebonyolításában, Nagycenk brüsszeli 

képviseletében. Zárszóként szeretnék minden – az ügyben 

érintett – felet megkérni arra, hogy higgadjon le, elsőként 

önmagában próbáljon békét, harmóniát teremteni, és amint ez 

megvan, azt sugározza ki a társai és az általa „ellenségnek” 

vélt személyek felé is. Meglátják, működni fog! A probléma a 

zaj, amit a palánk elvitele nem, vagy csak részben old meg! 

Van esély a játszótéri palánkügy erkölcsi és anyagi rombolás 

nélküli, megnyugtató rendezésére. A „játszótéri balhé” 

senkinek sem jó, az nem szülhet helyes megoldást. Ezt 

polgármesterként és szülőként is kijelenthetem. Én továbbra is 

a panaszos szakértői anyagában javasolt zajvédő fal 

megépítésében, avagy a játszótéri kosárpalánk megtartása 

mellett egy új kosárpálya – összefogással történő - 

létesítésében látom a megoldást, közösségi és a magánérdek 

szempontjából egyaránt. 

Tisztelettel: Ivánkovics Ottó polgármester



 

 

 


