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Bemutatkozik a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 

Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni 
a 2013. január elsejétõl bekövetkezett 
változásokról, és egy pár szóval 
s zere tném  magamat  é s  az  
önkormányzati hivatalt bemutatni. 

Fertõboz Község Önkormányzata, 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 
és Pereszteg Község Önkormányzata 
2013. január elsejétõl megalakította a 
Nagycenki Közös Önkormányzati 
Hivatalt.  A Hivatal felváltotta a korábbi 
nagyközségi, községi polgármesteri 
hivatalokat, valamint körjegyzõséget. 
Az intézkedésre kötelezõ jogszabályi 
rendelkezés miatt volt szükség, mivel 
a 2000 lélekszám alatti települések 
nem tarthattak fenn önállóan hivatalt. 
A közös hivatal vezetõje Percze Szilvia, 
aljegyzõje Zámbóné Németh Ilona volt 
peresztegi jegyzõ. A hivatal 11 fõs 
létszámmal (amibõl 10 fõ dolgozik, 1 fõ 
gyed-en van) kezdte meg mûködését. 
A hivatal irányítója Nagycenk 
N a g y k ö z s é g  Ö n k o r m á n y z a t  
Polgármestere, aki döntéseinél 
figyelembe veszi a társtelepülések
polgármestereinek véleményét.  
Jómagam 1996. április elseje óta 
dolgozom a közigazgatásban jegyzõként, 
Kópházán lakom, és jegyzõi munkámat 
is ott kezdtem. Családommal együtt 
Nógrád megyébõl kerültem erre a 
vidékre, melyet nagyon megszerettem 
és otthonomnak elfogadtam. Három
gyermekem van, mindegyik tanul, 
boldog családban élek.Kópházán 
2004-ig dolgoztam, majd 3. gyermekem 
születése után a közigazgatásba egy 
kis településre, Fertõbozra tértem vissza. 
A”Fertõ part gyöngyszemeként” 
emlegetett település sokat adott nekem, 
hiszen megtanulhattam az emberekkel 
való közvetlen kapcsolatot, a bürokrácián 
tú l  az  empát ia  fontosságát .  

2007. szeptember elsejétõl 2012. 
december 31-éig Hidegség-Fertõboz 
Körjegyzõség körjegyzõjeként 
tevékenykedtem. A két település 
lélekszáma nem haladta meg együtt 
a 650 fõt, mégis úgy éreztem, hogy a 
munkám teljes, ha nem is az 
államigazgatási ügyek tömegével 
találkozom nap, mint nap (kis
lakosságszám miatt), mégis sokat 
tudok tenni a két településért. Bízom 
benne, hogy ezt az ott lakó emberek 
is érezték, és érzik a mai napig. 
2012-ben felkérésre már Nagycenken 
jegyzõi munkát láttam el, ám a 
feladatok ”dandárját” volt kollégám, 
dr. Galambos György aljegyzõ úr vitte.  
Igazat adok azoknak, akik azt mondják, 
hogy egy jó jegyzõt követni, már fél 
siker, hiszen a munkája, amit ott hagy, 
már kellõ alapot ad a folytatáshoz. 
Köszönöm neki, hogy van mit 
követnem, amellett, hogy a saját 
utamat szeretném és fogom is járni. 
2013. január elsejétõl vezetem jegyzõ 
kollégámmal, Zámbóné Ilikével a 
hivatalt, aki Peresztegen tölti 
munkaideje nagy részét, hiszen mind 
a település nagyságát, mind az 
önkormányzati és államigazgatási 
ügyek számát tekintve 1500 lakosú 
települést nem lehet jegyzõ nélkül 
magára hagyni. Több évtizedes köz-
igazgatási és helyi gyakorlata megnyugtató, 
és stabil társtelepülést ad mindenkinek.
A Nagycenki Közös Önkormányzati 
Hivatalt a 3 település köztisztviselõi 
együtt alkotják. Szerencsésnek 
tartom, és jó, felelõsségteljes 
intézkedésnek az önkormányzatok 
részérõl, hogy minden dolgozót meg 
t u d t u n k  t a r t a n i ,  k i z á r ó l a g  
munka-és hatásköri változás miatt 
egy dolgozót pedig kötelezõen 
a járási hivatalnak átadtunk. 

Kedves Nagycenkiek!

A munkakörök a  székhely településen 
(Nagycenk, Gyár u. 2.) a 

következõképpen alakultak:

Horváth Jenõné (Joli):
igazgatási, szociális, pénzügyek

Ragats Imréné (Zsuzsa) és Markóné 
Kubicsek Erika: pénzügyek 

Kölly József: adóügyi, hagyatéki ügyek
Lukácsné Kolonits Zsuzsanna: 

iktatás, titkársági, anyakönyvi ügyek 

A munkakörök a Peresztegi Kirendeltségen 
(Pereszteg, Ady E. u. 1.) 

a következõképpen alakultak:

Böszörményi Zsanett: 
pénzügyek, anyakönyvi ügyek
Práznek Nikoletta: iktatás, 

igazgatás, pénzügyek
Breidenbach Ferencné (Zsuzsi): 

adóügyek, pénzügyügyek

Mind a székhely, mind a kirendeltségi 
településen az ügyfélfogadás 
az alábbi idõpontokban lesz: 

Hétfõ: 13-17 óráig  
Kedd: nincs  

Szerda 8-12 óráig, 13-16 óráig 
Csütörtök: 13-16 óráig 

Péntek: 8-12 óráig 

Percze Szilvia jegyzõ asszony



Önkormányzati hírek

A Nagycenki Közös Önkormányzati 
Hivatal köztisztviselõi évek, évtizedek 
óta  dolgoznak a  székhelyen,  
kirendeltségen, és az ügyfélszolgálaton. 
Tudom, hogy segítségükkel, együtt 
zökkenõmentes lehet az átállás, hogy 
Önök kevéssé érezzék meg a hivatali 
struktúra változását. 

Fertõbozon a következõ ügyfélfogadás 
alakult ki, ügyfélszolgálati irodaként: 

HÉTFÕ 9-12 óráig
Horváth Jenõné, 

igazgatási, valamint szociális ügyek
Ragats Imréné és Markóné Kubicsek 

Erika pénzügyi, házipénztári kifizetési ügyek

KEDD 8-12 óráig 
Percze Szilvia jegyzõi, 

képviselõ-testületi ügyek

CSÜTÖRTÖK 13-16 óráig
Kölly József adóügyi, hagyat

A Közös Önkormányzati Hivatal 
sajátossága, hogy ügyeiket bármelyik 

hivatali helyszínen intézhetik. 

Szeretném a lakókat tájékoztatni arról, 
hogy 2013. január elsejével a járási 
hivatalok  felállításával  mely  
ügycsoportok kerültek át a Soproni 
Járási Hivatalhoz (Sopron, Fõ tér 5.).

Gyámügyek, szociális ügyek (alanyi 
közgyógyellátás, alanyi ápolási díj stb.) 
Amelyek helyi mérlegelést igénylõ 
ügyek, azok maradtak helyben az 
önkormányzat i  h ivata loknál ,  
(pl. átmeneti segély, temetési segély, 
újszülött támogatás, méltányossági 
közgyógye l lá tás ,  r endszeres  
gyermekvédelmi kedvezmény stb.)

Népességi, lakcím-nyilvántartási ügyek 
(lakcímbejelentés, hatósági bizonyítvány-, 
pl. külföldi családi pótlékhoz, külföldi 
nyugdíjhoz életbenléti igazolás, 
tanulóknak lakhelyigazolás). Járási 
hivatali döntés alapján 2013. február 28-ig 
még az önkormányzati hivatal elláthatja 
ezeket a feladatokat, de a március 1-jétõl 
csak a járási hivatal hatásköre lesz. 
Jelenleg mindkét hivatal, a helyi 
önkormányzati és a járási hivatal is 
elvégezheti ezeket a feladatokat. 

Percze Szilvia
jegyzõ

Nagycenki Közös Önkormányzati 
Hivatalnál (Nagycenk, Gyár u. 2.  
Tel: 06-99-360-012) szerdán 8-10 óráig 
járási ügysegéd (Ügysegéd: dr. Dobos 
Zsuzsanna) biztosítja a járási feladatoknál 
a lakossági, ügyféli tájékoztatást, 
valamint a kérelmek átvételét. Az 
ügyintézés a központi épületben, 
Sopronban (Sopron, Fõ tér 5. ) történik. 

Köszönöm, hogy tájékoztatómat 
elolvasták, és kérem az abban foglaltak 
m e g é r t é s é t  é s  a l k a l m a z á s á t .  

Bízom benne, hogy munkámmal 
hozzájárulhatok Nagycenk, Fertõboz, 
Pereszteg önkormányzati, közösségi, 
hagyományõrzõ életéhez, és a három
település egymást segítõ, „testvéri”- 
összefogó szerepét erõsíthetem.  

Nagycenk, 2013. január 27.

Székhely: 9485 Nagycenk, Gyár utca 2. telefon/fax: 99/360-012; e-mail:  
 Kirendeltség: 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. telefon/fax: 99/532-040; e-mail: 
Ügyfélszolgálat: 9493 Fertõboz, Fõ u. 17. telefon/fax: 99/531-080, e-mail: 

jegyzo@nagycenk.hu
jegyzo@pereszteg.hu

fertoboz@fertoboz.hu

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 
versenytárgyalás útján elidegenítésre meghirdeti a következõ ingatlant:

Nagycenk, Gyár u. 11. szám alatti 5. számú, a nagycenki 312/14/5 hrsz. 
alatt nyilvántartott 33 m2 alapterületû komfort nélküli, 

részben felújításra szoruló, beköltözhetõ társasházi lakás.
A lakás kikiáltási induló eladási ára: 1.300.000,- Ft 

azaz Egymillió-háromszázezer forint.
A lakásokra vételi ajánlatot csak versenytárgyaláson lehet tenni. 

A megajánlott vételár emelésének minimuma 10.000,- Ft.

A versenytárgyalás helye és ideje:
Községháza I. emeleti kisterme (Nagycenk, Gyár u. 2.)

 2013. február 14-én 14:00 óra.

A lakások a helyszínen megtekinthetõk 2013. február 11-én 14:00 órakor. 
Egyéb tájékoztatás az Önkormányzatnál Percze Szilvia jegyzõtõl kérhetõ.

A Képviselõ-testület a negatív licitálás lehetõségét kizárja. 
Amennyiben egyetlen ajánlattévõ sem ajánlja meg az induló árat, 

a pályázatot a polgármester eredménytelennek nyilvánítja. 

 
Csorba János polgármester

Pályázati felhívás

Az adó 1%-ának felajánlása

A szemétszállításról
Január 1-tõl a Sopron és Térsége 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Kft. (STKH Kft.) látja el a szemétszállítási 
feladatokat Nagycenken. A hatályos 
törvények figyelembe vételével, a kft. 
tulajdonosi jogait gyakorló Társulási 
Tanács döntése alapján 60 literes 
hulladékgyûjtõ edény (kuka) használatára 
csak az egyedülállók és a 70 év feletti 
házaspárok jogosultak. Kérjük az érintetteket, 
hogy a szükséges igazolásért forduljanak 
a nagycenki önkormányzathoz!

Kérjük adója 1%-nak felajánlásával 
támogassa a nagycenki civil szervezetek, 
egyesületek, alapítványok munkáját!

Nagycenkért Alapítvány: 18525209-1-08
Maráz-Gráczol Alapítvány: 18980550-1-08

„Czenki” Hársfa Néptáncegyesület: 
18974270-1-08

Nagycenk Fejlõdéséért Egyesület: 
18981915-1-08



Egyházi hírek

Albert atya, fr. Kovács Csaba Albert 
római katolikus szerzetes pap, a 
Sarutlan Karmelita Rend tagja. 
Augusztus eleje óta teljesít szolgálatot 
Nagycenken. Jól érzi magát itt, a 
szívéhez nõtt a település. A „szokásos” 
papi teendõkön felül elõadásokat, 
lelkiéleti hittant is tart a híveknek. 
A bibliai idézetnek megfelelõen azt 
vallja, az õ dolga a magok elvetése…

- Gimnazista koromban döntöttem el, 
hogy a papi hivatást választom, én 
vagyok a harmadik pap a családban. 
A családi minta is az oka, hogy nem 
állt tõlem távol, de a legnagyobb 
hatással mégis a hittan tanárom volt 
rám  meséli.  Gyõrben születtem, a 
bencésekné l  t anu l t am,  ma jd  
Esztergomban és Budapesten, a 
ferenceseknél és a piaristáknál 
hallgattam teológiát. Egy évig Grazban 
voltam novícius, majd a spanyolországi 
Avilában ismerkedtem a karmelita 
lelkiséggel.

Albert atya: „Engem vetni küldtek…” 

fr. Kovács Csaba Albert atya

Albert atya gondolatai, hirdetései az 
interneten is elérhetõk, honlapja: 

Errõl az oldalról több blogja is 
hozzáférhetõ, melyek hitrõl és 
Isten-keresésrõl szólnak.

h t t p : / / a t y a a l b e r t . h u p o n t . h u /

„Fontos az összefogás, hogy templomunk belülrõl is megszépüljön. Tombolatárgyakat szívesen fogadunk, melyeket 
vasárnap még lehetõség lesz az oldaloltárnál elhelyezni! Aki nem tud részt venni a bálon, de támogatná a jó ügyet, 
támogatói jegyet válthat, melynek ára szintén a templombelsõ felújítására fordítódik.” Albert atya

Ezt követõen Izraelben töltöttem 
három évet, ahol zarándokokkal 
f o g l a l k o z t a m  -  m e s é l i .
Albert atyát Keszthelyen szentelték 
pappá. Állomáshelyei Miskolc, 
Keszthely, Gyõr, a spanyolországi 
Avila, Budapest, az izraeli El Muhraqa 
és Haifa voltak. 2012 nyarán Pápai 
Lajos gyõri megyéspüspök úr
kinevezése nyomán került Nagycenkre. 
Nagycenkkel egy idõben szolgálatot 
teljesít Sopronkövesden, Lócson, 
Iklanberényben, és Mesterházán is. 
Sok a feladat, õ mégis nagyon jól érzi 
magát mindenütt. - Nagyon a 
szívemhez nõttek a falvaim - mondja. 
Misézik, lelkiéleti és ifjúsági hittant tart, 
elõadásokat szervez, ikonértelmezések, 
úti beszámolók színesítik szolgálati 
helyeinek egyházi életét. Vallja: 
„Engem vetni küldtek, az aratással és 
számvetéssel más foglalkozik majd.” 
Hiszi, Istennek mindenki, minden 
egyes ember nagyon fontos, és õ ennek 
megfelelõen hittel és lélekkel végzi 
a munkáját mindenütt.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 
a Nagycenki Egyházközség és a Nagycenki Önkormányzat 

jótékonysági báljára a templom belsõ felújítására

A bálon fellép a
A zenét szolgáltatja

(A belépõk elõvételben is megvásárolhatók 
Nagycenki Sándornál és Pölczné Lõrincz Mártinál)

(Tombolafelajánlásokat szívesen fogadunk!)

Idõpont: 2013. február 9. szombat 20 órától
Helyszín: Nagycenk, Tornacsarnok

 “Czenki” Hársfa Néptáncegyüttes
 Bendzsó 

Belépõ: 1500Ft

Büfé, tombola

Jótékonysági bál a templom belsõ felújítására
2013. február 9-én a Tornacsarnokban

MEGHÍVÓ“Rajtunk senki nem fog segíteni, 
de nem is segíthet, mint mi magunk.”
/Széchenyi István/



Anyakönyvi hírek
Az újságot írta és szerkesztette:

Benke Éva - 
Biosalvus Bt

tel:0036/30/9595637
e-mail: cenkihirado@gmail.com

Kiadja: 
Nagycenk Nagyközség 

Önkormányzata

Sporthírek

Hajtó József - szül: 1950 
Faragó Kálmán - szül: 1929
Horváth Tamás - szül: 1967

Presits János - szül: 1940
Bene Pál - szül: 1934

FilátzJózsefné - szül: 1926

Búcsúzunk

Pályázat a sportpálya
fejlesztésére

Február 3-án, vasárnap a sportcsarnokban 
kerül megrendezésre a hagyományos 
családi ping-pong bajnokság. Nevezni 
a helyszínen lehet 8 és 8.30 között. 
Kétfõs csapatok jelentkezését várjuk. 
N e v e z é s i  d í j :  5 0 0 F t / c s a p a t
Minden ping-pong szeretõ versenyzõt, 
érdeklõdõt szeretettel várunk!

                     Asztalitenisz szakosztály

Asztalitenisz 
Családi bajnokság

Gratulálunk!
Horváth Linda (2013.01.15.) 

Németh Judit és Horváth Zoltán kislánya

Civilek Nagycenkért - A Polgárõrség beszámolója

A Polgárõrség hosszú évek óta jelen 
van településünkön, tagjai vigyáznak
községünk rendjére, lakosaira, 
folyamatosan segítik az önkormányzat 
tevékenységét, Nagycenk rendezvényeit. 
Az alábbiakban Steiner Tibor alelnök 
beszámolója olvasható az elmúlt
idõszakról ,  a  po lgárõrségge l  
k a p c s o l a t o s  t u d n i v a l ó k r ó l

Aktívan részt vettünk a rendkívüli 
hóhelyzet okozta problémák megoldásában, 
ú t lezárásoknál ,  hólapáto lássa l .  
Részletes listát kaptunk az egyedülálló 
idõsekrõl, akiket felkerestünk és az 
önkormányzat felé jeleztük a problémákat. 

2013-tól központi, 0-24 óráig hívható 
ü g y e l e t i  s z á m o t  l é t e s í t e t t ü n k :  
0036/70/647-9960 Kérjük, hogy ezt a 
számot csak indokolt esetben hívják!
Továbbra is sikeresen együttmûködünk a 
rendõrséggel. Újdonság, hogy a nemrégiben 
nyílt élelmiszerbolt riasztása esetén központi 
számunkon minket is azonnal értesítenek, 
ezáltal az esetleges káresemény megelõzhetõ. 
Ezzel kapcsolatosan várjuk más kereskedelmi 
egységek, intézmények felkérését is.
Tervezzük továbbá a polgárõrség létszámának
bõvítését, egy fõvel. Várjuk a jelentkezõket!
Végül szeretném megköszönni polgárõr 
társaim munkáját. Figyeljünk egymásra!

Steiner Tibor 
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