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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. 

augusztus 18. napjára tervezett rendkívüli ülésről. 

 

 

Jelen vannak:             Ivánkovics Ottó polgármester 

                                     Ben Sassi Lívia képviselő 

                                     Bíró Béláné képviselő 

         Csorba János alpolgármester 

         Dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit képviselő 

         Matiasec János képviselő    

                                     Nemes Viktória képviselő 

 

                                    Horváth László alpolgármester 

                                    dr. Pintér Gábor jegyző 

Napirend: 

 

 

1. Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feloszlatás 

    újra tárgyalás  

    Előterjesztő: Ivánkovics Ottó polgármester 

 

Ivánkovics Ottó: Jó estét kívánok! A mai, 2011. augusztus 18-i Képviselő-

testületi ülést megnyitom és megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, 

Mind a nyolc Képviselő-testületi tag jelen van. Szeretettel köszöntök mindenkit. 

Egyetlen napirendi pont van: Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testületének feloszlatása – újra tárgyalás.  

 

Kérem a napirendi pont elfogadásáról szavazzunk közösen. 

 

Szavazás: 

7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva 

 

Van-e esetleg valakinek a napirendhez hozzáfűzni valója? Nincs, akkor kérem  

Jegyző úr a szavazás megkezdését. 

 

 

Dr. Pintér Gábor: Természetesen úgy, mint a múltkor névszerinti szavazást 

tartunk és minősített többség szükséges, hogy eredményes legyen a szavazás. 
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A korábbi, 2011. augusztus 04-én hozott 4:3 arányú, a feloszlatás mellett szóló 

határozatot, aki támogatja az igennel, aki nem az nemmel szavazzon, vagy 

esetleg tartózkodik, ill. nem szavaz.  

 

 

 

Határozati javaslat: „Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 108/2011. (VIII.04.) Kt. Határozatot hatályban tartva mandátumának 

lejárta előtt feloszlatja magát.” 

 

Dr. Pintér Gábor: Mindenki megértette? Köszönöm. 

 

Szavazás: 

4 igen, 3 nem, tartózkodás nélkül elfogadva. A névszerinti szavazás eredményét 

hitelesen tanúsító szavazatösszesítő a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

111/2011. (VIII.18.) Kt. határozat 

 

„Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 108/2011. 

(VIII.04.) Kt. Határozatot hatályban tartva mandátumának lejárta előtt 

feloszlatja magát.” 

Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Dr. Pintér Gábor: Megállapítom, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, 

minősített többség született, tehát a feloszlatás a képviselő testület mandátuma 

előtt megtörtént.  

 

A Helyi Választási Bizottságot a döntésről értesítem. 30 nap áll a 

rendelkezésükre, hogy a választás napját meghatározzák, melyet a 30 és 90 

nap közötti időszakra kell kitűzni. A Kormányhivatal Törvényességi 

Főosztálya, Dr. Csontos Béla Főosztályvezető Úr felé jeleznem kell, mint 

rendkívüli eseményt. A Helyi Választási Bizottság és a Hivatal, illetve a Jegyző 

feladata az új választások megszervezése és levezénylése. A választási költségek 

az Önkormányzatot terhelik. Az új Képviselő-testület megválasztásáig illetve 

eskütételéig a jelenlegi Testület teljes joggal és kötelezettséggel helyt kell, hogy 

álljon. 

 

Ivánkovics Ottó: Egyéb hozzászólás esetleg? 

 

Dr. Hudomelné dr. Dózsa Margit: én azt szeretném megkérdezni, miért volt 

szükség arra, hogy megóvja Polgármester úr az előző döntést? Mert én úgy 

jöttem ide, hogy bizonyos dolgokra, a súlyos vádakra, amik elhangzottak az 
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utolsó Testületi-ülésen, azokra valami választ kapunk. Én hónapok óta nem 

kapok választ bizonyos dolgokra, és azt gondoltam, hogy ez a fórum az, ahol 

választ kapok mindezekre a kérdésekre. 

 

 

Ivánkovics Ottó: Köszönöm szépen, én azt gondolom az előterjesztésben ezt 

megindokoltam. A Nagycenki Önkormányzat és a falu számára nem tartom 

helyes döntésnek. Az Önkormányzati törvény lehetővé teszi, hogy újra legyen 

tárgyalva, ez most megtörtént, most itt van mindenki. A „súlyos vádak”- ra 

vonatkozóan azt gondolom, szerencsés lenne, ha nem mennénk bele ugyanabba 

a szituációba, provokáció, stb. ami legutóbb volt, én örülök neki, hogy ezt most 

nyugodtan, higgadtan sikerült lezárni. 

Köszönöm szépen. 

 

Az ülést bezárom. 

 

 

 

kmf 

 

 

dr. Pintér Gábor                                                                    Ivánkovics Ottó 

      jegyző                                                                               polgármester 


