
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu 

Szám: 91-21/2011. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Készült: Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 23. 

napján megtartott alakuló üléséről. 

 

Jelen vannak:  Csorba János polgármester 

Barasits László képviselő 

Bugledich Attila képviselő 

Horváth János képviselő 

Horváth Rezső képviselő 

Matiasec János képviselő 

Nemes Viktória képviselő 

 

Horváth László külsős alpolgármester-jelölt 

Dr. Pintér Gábor jegyző 

Zsugonits Imréné HVB elnöke 

 

Nagycenk Nagyközség részéről 50-60 érdeklődő jelent meg az alakuló ülésen.  

 

Napirend előtt: 

 

A 2011. november 15-i időközi önkormányzati képviselői és polgármesteri választás 

eredményének kihirdetése, eskütétel, megbízólevelek átadása 

Előterjesztő: Zsugonits Imréné, a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

Az ülés napirendje: 

 

1. Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2008. (X.8.) rendeletének módosítása  

Előterjesztő: dr. Pintér Gábor jegyző  

 

2. A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása 

Előterjesztő: Horváth János korelnök 

 

3. A polgármester programjának ismertetése 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

4. Alpolgármesterek megválasztása, feladatköreinek, munkarendjének meghatározása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester  

 

5. Az alpolgármesterek tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

6. Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása -(zárt ülés 

lehetséges) 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
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7. Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása -(zárt ülés 

lehetséges)  

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

8.  Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Kezelő Bizottság elnökének és tagjainak 

megválasztása -(zárt ülés lehetséges) 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

9. Megbízás Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára, gazdasági program 

kidolgozására 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Napirend előtt: 
 

Horváth János: Felkéri Zsugonits Imrénét, hogy ismertesse a választás menetét, eredményeit 

és adja át a megbízóleveleket. 

 

Zsugonits Imréné: Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő Urak, tisztelt Vendégeink! 

 

A Helyi Választási Bizottság nevében szeretném tájékoztatni Önöket a 2011. november 15-én 

lezajlott időközi önkormányzati választásról és a Helyi Választási Bizottság munkájáról.  

Mint értesültek róla, az önkormányzati választási eljárás megindítását követően a Helyi 

Választási Bizottság tagjai lemondtak tisztségükről. A képviselő testület az új tagokat 2011. 

október 21-én megválasztotta, így a választási eljárás lebonyolítása zavartalanul folytatódott. 

A szokásostól eltérően keddi napra kiírt választásra hirdetményben, valamint a község 

honlapján is felhívtuk a figyelmet. A Helyi Választási Bizottság az időközi önkormányzati 

választás során Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 évi XX. Törvény, a választási 

eljárásról szóló 1997 évi C. törvény, valamint a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásának végrehajtását szabályozó 5/2010.(VII. 16.) KIM rendelet 

rendelkezései szerint végezte feladatát. Községünkben a települési létszám alapján egy 

polgármestert és 6 képviselőt lehetett megválasztani. A Helyi Választási Bizottságnál 2011. 

október 16-án 16 óráig 2 független polgármester jelölt és 13 független képviselő jelölt kérte 

nyilvántartásba vételét. A Helyi Választási Bizottság valamennyi jelöltet nyilvántartásba 

vette, elutasított kérelem nem volt. Az időközi önkormányzati választás során az 

eredményességhez nincs előírva minimális részvételi arány (érvényességi küszöb). A 

polgármester választása során minden választópolgár egy jelöltre szavazhatott, polgármester 

az a jelölt lett, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. A képviselők választása során a 

választópolgárok legfeljebb 6 képviselő jelöltre szavazhattak. Képviselők azok a jelöltek 

lettek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. 

(nincs eredményességi küszöb) A hétköznapi napra kijelölt választási időpont ellenére a 

választópolgárok nagy többsége élt a demokratikus választási rend által biztosított jogával. A 

választásra jogosult, névjegyzékbe felvett 1540 főből 890 fő vett részt a szavazáson, így a 

részvételi arány 58,22 % volt. A választás lebonyolítása során rendkívüli esemény nem 

történt. A Szavazatszámláló Bizottságok szabályszerűen elvégezték az egyes szavazókörök 

eredményeinek összesítését. A Helyi Választási Bizottság összesítette a szavazókörök 

eredményeit és megállapította az időközi választás eredményét. 

 

A Nagycenki Önkormányzati választások 2011. november 15-i végleges eredménye: 
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Polgármester: 

1. Csorba János független  545  61,24 % 

2. Ivánkovics Ottó független  345  38,76 % 

 

Képviselők: 

Barasits László független 

Bugledich Attila független 

Horváth János  független 

Horváth Rezső független 

Matiasec János független 

Nemes Viktória független 

 

A választást megelőzően, illetve a választás napján a Helyi Választási Bizottsághoz összesen 

6 beadvány érkezett. Egy fellebbezés a választás napjának kiírása tárgyában, 2 bejelentés 

plakátrongálás miatt, 1 bejelentés kampánycsend sértés illetve személyes adatokkal való 

visszaélés miatt, valamint egy beadvány a választók befolyásolása, megtévesztése valamint 

személyes adatokkal való visszaélés miatt. A Helyi Választási Bizottság valamennyi 

beadványt megvizsgálta és döntéséről határozatot hozott, melyet kézbesített a beadvány 

benyújtóinak, valamint közzétételre kerültek a hirdetőtáblán illetve a honlapon. A Helyi 

Választási Bizottság határozatai ellen fellebbezés nem érkezett, így a választás eredménye 

végleges. 

 

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselők! 

 

Megválasztásukhoz gratulálok!  

Kérem, hogy tudásukhoz, erejükhöz és lehetőségeikhez mérten tegyenek meg mindent 

községünk érdekében. Ehhez a munkához kívánok Önöknek jó egészséget, sok sikert. 

 

 

Az újonnan megválasztott Képviselő-testület Zsugonits Imréné HVB elnök előmondásával 

leteszi az esküt.  Zsugonits Imréné átadja a megbízóleveleket a Képviselő-testület tagjainak.  

 

Csorba János  polgármester Horváth János korelnök előmondásával leteszi az esküt.  

 

Az alakuló ülést Horváth János korelnök nyitja meg és Csorba János polgármester vezeti le.  

 

 

Csorba János: Aki a napirendet elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

Napirend elfogadásra került. 

 

1. napirendi pont: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2008. (X.8.) 

rendeletének módosítása  
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Csorba János: Az üléshez az anyagot, az előterjesztéseket valamennyien megkapták. 

Kérem, szavazzanak, aki egyetért azzal, hogy Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési szabályzata módosításra kerüljön az 

előterjesztésben leírtak szerint, amire azért volt szükség, mert polgármesteri tevékenységemet 

társadalmi megbízatásban kívánom ellátni, illetve újra létre kívánjuk hozni a gazdasági 

bizottságot. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően 

14./2011. (XI.29.) rendeletével módosítja az önkormányzat Szervezési és Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2008. (X. 08.) rendeletét. 

 

2. Polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása 
 

Csorba János: Szeretném kérni kizárásomat a szavazásból. 

 

Dr. Pintér Gábor: Egyszerű szótöbbséggel kell elfogadni a polgármesteri illetmény 

megállapítását, illetve kérem képviselő urakat tegyenek javaslatot a polgármesteri illetményre.  

Kérem polgármester urat, nyilatkozzon, hogy zárt, illetve nyílt ülésen tárgyaljuk a napirendi 

pontot. 

 

Csorba János: Lemondok a zárt ülésen való tárgyalásról. 

 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

188/2011. (XI.23.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Csorba János polgármestert 

érintettség miatt kizárja a szavazásból. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

189/2011. (XI.23.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Csorba János társadalmi 

megbízatású polgármester havi illetményét 2011. 

november 15-vel – a 4,5-ös szorzó alkalmazásával -

173.925,- Ft összegben állapítja meg. Megbízza a 

jegyzőt, hogy a tiszteletdíj megállapításával és 

kifizetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat 

lássa el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Pintér Gábor jegyző 
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Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

190/2011. (XI.23.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Csorba János polgármester 

részére 2011. november 15-től tiszteletdíja 20 %-

ának megfelelő 34.785,- Ft összegű költségátalányt 

állapít meg.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző 

 

3. A Polgármester programjának ismertetése 
 

Csorba János: Tisztelt Nagycenki lakosok! Tisztelt Képviselő-testület ! 

Csodálatosan felemelő érzés Önök előtt állni és elmondani polgármesteri 

elképzeléseimet. 

Elsőként szeretném említeni a legfontosabbat a településünk szempontjából, a nyugodt 

kiegyensúlyozott légkört. A képviselő-testület tagjaival való egyeztető beszélgetések során 

kiderült, mindnyájan ebben látjuk a megoldást.  

A választási kampány során is folyamatosan ezt hangsúlyoztam.  

A választási eredmény is azt igazolja, hogy a településünkön élők is végre ezt akarják érezni a 

mindennapokban.  

Ezt várják tőlem és a képviselő-testülettől. 

A nyugalom nem kíván költségvetési számokat, de kíván türelmet, megértést, alázatot, 

kompromisszumkészséget. 

Nagyon nehéz időszak elé nézünk, az önkormányzati törvény módosítása kötelezővé teszi 

a 2000 fő alatti településeknek, hogy közös önkormányzati hivatalt hozzanak létre.  

Erre vonatkozó tárgyalásokat azonnal meg kell kezdeni a környék településeinek 

polgármestereivel. Szerencsére az összes polgármesterhez több évtizedes barátság fűz.  

Településfejlesztés szempontjából a Széchenyi tér felújítása az első feladat. Minél előbb be 

kell fejezni a közbeszerzési eljárást, ki kell hirdetni a győztes pályázatot, átadni a területet a 

kivitelezőnek, mert szoros a határidő.  

Átadás 2012. április 1. 

Jövőre át kell gondolni az anyagi helyzetünket, felmérni a hivatal teljes felújítási költségét és 

annak a tükrében megtervezni a hivatal rendbetételének a menetét. 

Ígértem a falu rendezettségének egy éven belüli gyökeres változását és ezt nem szavazat 

szerzésből tettem.  

Településünkön két főútvonal megy keresztül, idegenforgalmi szempontból kiemelt falu a 

miénk nem engedhető meg hogy gazban álljon.  

Remélem az önkormányzati akaratot és eredményt látva egy lakossági összefogás alakul ki, 

hogy mindenki részt kíván majd venni közterületeink még szebbé tételében!  

Nyugodt hivatali légkör megteremtése szintén ígéretem volt, a hivatali dolgozók véleménye 

és a megtapasztalás után tegyük rugalmassá a hivatali munkát. 
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 Jó munka kapcsolatot kívánok kialakítani az intézményvezetőkkel.  

 

A pályázatok folyamatos figyelését- így jutva fejlesztési forrásokhoz - elengedhetetlenül 

fontosnak tartom.  

Folytatni kívánom a helyi rendezvények attrakciók rendszerbe szervezését, A legfontosabb a 

civil szervezetek, egyesületek, vállalkozások, egyház, oktatási intézmények, kapcsolódási 

pontjait felújítani úgymond szervizelni. 

A gyermekek és fiatalok életében elengedhetetlen a nemzetközi ismeretek, kapcsolatok, 

tapasztalatok, megszerzése, ehhez nyújt segítséget és biztosít lehetőséget az Európa Charta 

tagság.  

Tavasszal nálunk kerül megrendezésre egy találkozó, ahol hat ország delegáltjait kell 

vendégül látnunk, programokkal gazdagítani az itt eltöltött napjaikat.  

Ennek a találkozónak a sikere, az a falunk sikere lesz, de ezt csak összefogással és 

hozzáértő szervezők szolgálat kész munkája révén tud majd megvalósulni. 

 A községben működő vállalkozásokat, személyesen fogom megkeresni, gondjaikról 

beszélgetve keresni a lehetőséget a sikeresebb működésükhöz.  

Polgármesterségemet társadalmi megbízatásban kívánom ellátni, mert a vállalkozásomat 

folytatom . A polgármesterséggel járó feladatokat természetesen hiánytalanul ellátom. Az idő 

sürget a feladat rengeteg, ezért két alpolgármesterrel kívánom a munkámat végezni konkrét 

feladatmeghatározással.  

Bugledich Attila, mint a képviselő testület tagja akadályoztatásom esetén a helyettesítést 

elvégzi, ezzel az Önkormányzat működése biztosított. Ezen felül konkrét feladatokat fog 

elvégezni oktatás-nevelés kultúra, nemzetközi kapcsolatok terén.  

Horváth László külsős alpolgármesterként településünk gazdasági, és financiális ügyeiben 

lesz segítségemre és az internetes megjelenésünket fogja magas színvonalon végezni. 

Kérem a Képviselő-testületet programomat fogadja el és minden támogatást adjon meg a 

feladat elvégzésére.  

 

Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, tudomásul veszik-e a polgármester úr programját? 

 

Döntéshozatal: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egy 

tartózkodással tudomásul veszi a polgármester programját.  

 

4. Alpolgármesterek megválasztása, feladatköreinek, munkarendjének 

meghatározása 

 
Csorba János: Tisztelt képviselő-testület Bugledich Attilát javaslom alpolgármesternek 

konkrét feladat meghatározással  

. Az alpolgármester feladatai:  

 

 oktatási-nevelési, intézményeinkkel való kapcsolattartás 

 jövőjük szempontjából fontos tárgyalásokon való részt vétel  

 törvényi változások figyelése  

 polgármester tájékoztatása. 
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 Ünnepségek előkészítése szervezése koordinálása  

 Szüreti napok,  

 Nemzeti Vágta  

 Művészeti napok  

 Advent  

 Falukarácsony  

 Idősek napja.  

 Nemzeti és Széchenyi ünnepeink megszervezése. 

 Település marketing reklámszervezés kiadványok készítése egységes település 

marketing kidolgozása. 

 Folyamatos pályázat figyelés  

 Nemzetközi kapcsolataink magas szintű képviselete.  

 Eu- Charta Deutschkreutz partnerközség. 

 Fiatalok külföldi kapcsolat szerzésének segítése. 

Ezek a feladatok Nagycenk életében kiemelten fontosak, ezeket társadalmi megbízatású 

polgármesterként magas színvonalon nem tudnám ellátni.  

Javaslom az alpolgármester heti 10 órás munkában végezze ezeket a feladatokat melynek 

bruttó bére 75000ft + 20000ft költségtérítés.  

Flotta telefon biztosítása az egymás közti ingyenes kapcsolat miatt fontos. 

Tisztelt képviselő-testület!  

Horváth László gazdasági, sport, kulturális területen nagy elismeréssel bír környékünkön. 

Komoly nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik.  

A honlapunk szerkesztését pontosan, gyorsan, magas színvonalon végzi. Gazdasági 

kapcsolatai, gazdasági ötletei falunk jövője szempontjából nagyon hasznosak lehetnek. 

Bizalmam személye iránt 25 éve töretlen. 

Kérem a Képviselő-testületet támogassák Horváth László külsős alpolgármesterré választását. 

Horváth László tiszteletdíjat nem kér.  

Flotta telefon biztosítása az egymás közti ingyenes kapcsolat miatt fontos. 

 

Bugledich Attila: Kérném a Képviselő-testületet, érintettség miatt vonjanak ki a szavazásból.  

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

191/2011. (XI.23.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Bugledich Attila képviselőt 

érintettség miatt kizárja az alpolgármesteri 

tisztségre, tiszteletdíjra, költségtérítésre, 

telefonflotta használatára vonatkozó szavazásokból. 

 

Csorba János: Bugledich Attila írásbeli nyilatkozatot tett, hogy hozzájárul a nyílt ülésen való 

szavazáshoz. Horváth László szintén ilyen nyilatkozatot tett, valamint írásban nyilatkozott 
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arról hogy megválasztása esetén nem kívánja igénybe venni az alpolgármesteri tiszteletdíjas 

és költségtérítést. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 

 

192/2011. (XI.23.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Bugledich Attila képviselőt 

2011. november 23. napjával társadalmi 

megbízatású alpolgármesterré választja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 

 

193/2011. (XI.23.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Horváth László 9485 Nagycenk, 

Kiscenki u. 47. szám alatti lakost, aki nem tagja a 

Képviselő-testületnek 2011. november 23. napjával 

társadalmi megbízatású alpolgármesterré választja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

5. Az alpolgármesterek tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása 
 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

194/2011. (XI.23.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Bugledich Attila társadalmi 

megbízatású alpolgármester havi illetményét 2011. 

november 23-tól – 1,9-es szorzó alkalmazásával – 

75.000,- Ft összegben állapítja meg. Megbízza a 

jegyzőt, hogy a tiszteletdíj megállapításával és 

kifizetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat 

lássa el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Pintér Gábor jegyző 
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Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

195/2011. (XI.23.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Bugledich Attila alpolgármester 

részére 2011. november 23-tól tiszteletdíja 20%-

ának megfelelő 15.000,- Ft összegű költségátalányt 

állapít meg.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Pintér Gábor jegyző 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

196/2011. (XI.23.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete javasolja, hogy az 

alpolgármesterek részére egy a hivatali flottában 

lévő telefon biztosítása történjen meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

 

6. Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása  
 

Csorba János: A képviselők, hozzájárulnak a nyílt ülésen való tárgyaláshoz, minden 

bizottsági döntésnél. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

197/2011. (XI.23.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Költségvetési és Gazdasági 

Bizottság elnökévé jelölt Barasits László, képviselő 

tagjává jelölt Horváth Rezső, Matiasec János 

képviselőket nem zárja ki a szavazásból. 

 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

198/2011. (XI.23.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Költségvetési és Gazdasági 

Bizottság elnökévé Barasits Lászlót, képviselő 
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tagjává Horváth Rezsőt, Matiasec Jánost, külsős 

tagjává Kecskés Zoltánt, Lex Ernőt választja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csorba János polgármester 

.  

 

7. Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása   
 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

199/2011. (XI.23.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 

Bizottság elnökévé jelölt Horváth János, képviselő 

tagjává jelölt Matiasec János, Nemes Viktória 

képviselőket nem zárja ki a szavazásból. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

200/2011. (XI.23.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 

Bizottság elnökévé Horváth Jánost, képviselő 

tagjává Matiasec Jánost, Nemes Viktóriát külsős 

tagjává Bíró Bélánét, Dr. Hudomelné Dózsa 

Margitot választja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

 

8. Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Kezelő Bizottság elnökének 

és tagjainak megválasztása ) 
 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

201/2011. (XI.23.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Összeférhetetlenségi és 

Vagyonnyilatkozatokat Kezelő Bizottság elnökévé 

jelölt Matiasec János, képviselő tagjává jelölt 

Barasits László és Horváth János képviselőket nem 

zárja ki a szavazásból. 
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Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

202/2011. (XI.23.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Összeférhetetlenségi és 

Vagyonnyilatkozatokat Kezelő Bizottság elnökévé 

Matiasec Jánost, képviselő tagjává Barasits Lászlót 

és Horváth Jánost választja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

9. Megbízás Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára, gazdasági 

program kidolgozására 

 
Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 
203/2011. (XI.23.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testület a szervezeti és működési 

szabályzat felülvizsgálatára, ill. megalkotására, a 

gazdasági program kidolgozására megbízást ad.  

 

Határidő: 2012. május 23.  

Felelős: Csorba János polgármester 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv lezárva. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Pintér Gábor Csorba János 

 jegyző polgármester 


