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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

57/2009.(VII.07.)ÖH. számú határozat Danyi Gyula pályázó kizárása a pályázati eljárásból 

58/2009.(VII.07.)ÖH. számú határozat Ráczné Pincési Julianna települési képviselőt kizárása 

a döntéshozatali eljárásból 

59/2009.(VII.07.)ÖH. számú határozat Király László kinevezése 
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J E G Y Z Ő K Ö N YV 

 

 

Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének, Alap Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének, Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Vajta Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 07-én 18
00

 órai kezdettel tartott együttes zárt 

üléséről. 

 

Az ülés helye: Cece Művelődési Ház Nagyterme 

    7013 Cece, Szabadság tér 18. 

 

Jelen voltak: 

Cece Önkormányzat Képviselő-testületének részéről  

 

   Varga Gábor    polgármester 

   Albert István   képviselő 

   Csányi Kálmán   képviselő 

   Fazekas Gábor  képviselő 

   Dr. Leposa Zoltán  képviselő   

   Menyhárt Tamás  képviselő 

   Mészáros Istvánné  képviselő   

   Móré Boglárka  képviselő   

   Péter István   képviselő 

   Ráczné Pincési Julianna képviselő 

 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület részéről: 

 

Méhes Lajosné   polgármester     

Alpek János    alpolgármester     

Bölcskei Jenőné   képviselő      

Erős István    képviselő      

Erős Gábor    képviselő      

Salamon Lajos   képviselő      

Szopori György   képviselő      

Zuppon Andrea   képviselő     

 

Távol maradt: 

Horváth József   képviselő  

Szabó János    képviselő 

 

 

Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének részéről: 

  

   Jobban József    alpolgármester 

Palatinus János   képviselő    

   Mészáros István  képviselő 

   Pogány Józsefné  képviselő 

   Szepesiné Palatinus Pálma képviselő 

 

Távol maradt:           Farkas Norbert  képvisel 

                                   Mocsár Eleonóra  polgármester    

Katona János   képviselő 
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Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének részéről: 

         

                                   Térmeg György                      polgármester 

Dr. Jaskó Sándor                    képviselő 

                                   Fehér Tamás                           képviselő 

Erdős Zoltán                           képviselő 

                                   Polyák Sándor                        képviselő 

   Rupa Sándor   képviselő  

 

Távol maradt:           Jakobné Szász Erika               képviselő  

   Csonka Csaba   képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

Nyikosné Katzenberger Erika  Alap Község Jegyzője  

 Simon János    Cece Nagyközség jegyzője 

Dr. Kardos Tamás   Sáregres Község jegyzője 

        

Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: Köszöntötte a megjelent 

vendégeket, a képviselőket, a zárt ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a testületi ülés 

határozatképes, mivel Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének részéről a 10 fő 

képviselő közül 9 fő, Sáregres Község Képviselő-testületének részéről 8 fő képviselő közül 5 fő 

jelen van és Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének részéről a 8 fő képviselő közül 6 

fő jelen van. 

Javaslatot tett a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítésére. Cece részéről Mészáros Istvánné 

képviselő és Fazekas Gábor alpolgármestert javasolta megválasztani. Továbbá 

jegyzőkönyvvezetőnek javasolta megválasztani Albert Zsuzsannát. 

 

Méhes Lajosné Alap Község Önkormányzat Polgármestere: Jegyzőkönyv hitelesítésre Alap 

Község Képviselő-testülete részéről Alpek János alpolgármestert és Szopori György képviselőt 

javasolta megválasztani. 

 

Térmeg György Vajta Község Önkormányzat Polgármestere: Jegyzőkönyv hitelesítésre Vajta 

Képviselő-testület részéről Dr. Jaskó Sándor képviselőt és Fehér Tamás képviselőket javasolta 

megválasztani. 

 

Jobban József Sáregres Község Önkormányzat Alpolgármestere: Sáregres részéről Mészáros 

István és Palatinus János képviselőket javasolta megválasztani jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 

Alap Község Önkormányzat képviselő-testülete 8 igen szavazattal,  

Sáregres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  

Vajta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan  

Cece Nagyközség részéről Mészáros Istvánné képviselőt és Fazekas Gábor alpolgármestert,  

Alap Község részéről Alpek János  alpolgármestert és Szopori György képviselőt, 

 Sáregres község részéről Mészáros István és Palatinus János képviselőket, valamint  

Vajta község részéről Dr. Jaskó Sándor és Fehér Tamás képviselőket  
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az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztotta. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal,  

Alap Község Önkormányzata 8 igen szavazattal,  

Sáregres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  

Vajta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi napirendet, továbbá a 

jegyzőkönyvvezetőére tett javaslatot elfogadta. 

 

Napirend: 
 

1.) Cecei Általános Iskola igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása. 

Előadó: Varga Gábor polgármester 
 

Ezt követően a képviselő-testületek rátértek a napirendi pontok tárgyalására.  

 

1.) Cecei Általános Iskola igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása. 

(Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Előadó: Varga Gábor polgármester 

 
Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: Az iskolatársulást létrehozó 

testületek közös útjának egy újabb pontjához érkeztek a Képviselő-testületek. A közös 

gondolkodásnak kell, hogy jellemezze ezen pontot. Felelősséggel kell, hogy meghozzuk a döntést.  

Megkérte Simon János jegyzőt, hogy a pályázatok elbírálásának eljárási rendjét ismertesse a 

Képviselőkkel. 

 

Simon János Cece Nagyközség Önkormányzat jegyzője: Köszöntötte a jelenlévőket.  

Tájékoztatta a Testületeket, hogy a Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. 

június 15-i határidővel írt ki a Cecei Általános Iskola igazgatói álláshelyére pályázatot. A kiírásra 

három pályázat érkezett, melynek kötelező véleményezési eljárása lefolytatásra került. 

 

Ráczné Pincési Julianna Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének képviselője:: 

Mivel benyújtotta pályázatát az igazgató álláshelyre, megkérdezte, hogy részt vehet-e a 

szavazásban, és a pályázók meghallgatásán. 

 

Simon János Cece Nagyközség Önkormányzat jegyzője: Elmondta, hogy a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 14. §. (2) bekezdése értelmében minősített 

többséggel a Cecei Képviselő-testületnek kell döntenie az érintettség tekintetében. 

 

Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: Szavazásra bocsátott az alábbi 

határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Általános Iskola igazgatói 

álláshelyére kiírt pályázat tekintetében, személyes érintettség miatt, Ráczné Pincési Julianna 

települési képviselőt kizárja a döntéshozatalból.” 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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57/2009.(VII.07)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Cecei Általános Iskola igazgatói álláshelyére kiírt 

pályázat tekintetében, személyes érintettség miatt, Ráczné 

Pincési Julianna települési képviselőt kizárja a 

döntéshozatalból. 

Határidő:  azonnal 

   Felelős:  Varga Gábor polgármester 

 

Ráczné Pincési Julianna képviselő 

19,10 órakor távozott az együttes képviselő-testületi üléséről. 

 

Simon János Cece Nagyközség Önkormányzat jegyzője: Tájékoztatta a Képviselő-testületeket, 

hogy a szükséges egyeztetések lefolytatásra kerültek, így a pályázatokat véleményezte az Általános 

Iskola alkalmazotti közössége, a pedagógus szakszervezet, a tantestület, és a szülői 

munkaközösségek, továbbá a Művelődési-, Oktatási és Sport Bizottság mint előkészítő bizottság. 

A Művelődési-, Oktatási és Sport Bizottság a pályázatok bontásánál Danyi Gyula pályázó pályázatát 

találta hiányosnak, mivel erkölcsi pályázatát nem csatolta, és annak beszerzését a mai bizottsági 

ülésig sem igazolta, továbbá kérdésese az öt év szakmai gyakorlat is, hiszen a szakképesítés 

megszerzése előtti időszak képesítés nélküli oktatói tevékenységére hivatkozva kérte Danyi Gyula 

szakmai gyakorlatának elismerését. Az előbbiekre való tekintettel a Bizottság az alábbi javaslatot 

tette: 

„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési-, Oktatási- és Sport 

Bizottsága a Cecei Általános Iskola igazgatói álláshelyére kiírt pályázat tekintetében az alábbi 

javaslatot teszi: 

I. A Bizottság javasolja Danyi Gyula pályázó a Cecei Általános Iskola igazgatói álláshelyére 

benyújtott pályázatának kizárását, arra való tekintettel, hogy pályázó a pályázatban kiírt 

feltételeknek nem felel meg. 

II. A Bizottság Ráczné Pincési Julianna és Király László pályázatának tárgyalását javasolta a 

Képviselő-testület felé.” 

 
Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: Szavazásra bocsátotta az alábbi 

határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Danyi Gyula pályázót a pályázati 

eljárásból kizárja, mivel az álláshely kiírás alapján kötelező mellékletként benyújtandó erkölcsi 

bizonyítványt nem mutatta be, és annak kérelmezését nem igazolta.” 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

58/2009.(VII.07.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cecei 

Általános Iskola igazgató álláshelyére kiírt pályázat tekintetében az 

alábbi döntést hozta: 

A Képviselő-testület Danyi Gyula pályázót a pályázati eljárásból 

kizárja, mivel az álláshely kiírás alapján kötelező mellékletként 

benyújtandó erkölcsi bizonyítványt nem mutatta be, és annak 

kérelmezését nem igazolta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gábor polgármester 
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Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: Elmondta, hogy Danyi Gyula 

pályázót személyesen kívánja tájékoztatni a Képviselő-testület döntéséről, a tájékoztatás ideje alatt 

szünetet rendelt el. 

 

19,24 – 19,30 óráig szünet az együttes képviselő-testületi ülésén. 

 

Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: 19,31 órakor ismét megnyitotta 

az együttes  Képviselő-testületi ülést. Tájékoztatta a jelenlévő képviselőket, hogy Danyi Gyula 

pályázó tudomásul vette a kizárásáról szóló testületi döntést. 

 

Dr. Leposa Zoltán Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének képviselője: 

Megkérdezte, hogy nem kellett volna mégis meghallgatni Danyi Gyula pályázót a testületeknek is. 

 

Simon János Cece Nagyközség Önkormányzat jegyzője: Elmondta, hogy a benyújtott pályázati 

anyag formai hiányosságai miatt kellett kizárni, mivel azokat a feltételeket, amiket a pályázati 

kiírásban megjelölt a kiíró szerv nem teljesítette. A pályázati kiírás szerint 2009. június 15-éig  

kellett a pályázatot hiánytalanul benyújtani. 2009. július 07-ig az erkölcsi bizonyítványnak meg 

kellett volna érkeznie, és ma a Bizottság előkészítő ülésén bemutathatta volna a pályázó. 

 

Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: Elmondta, hogy az erkölcsi 

bizonyítvány hiányát látja aggályosnak, mivel a pályázó büntetlenségét csak az által tudja hitelesen 

megismerni a Testület. A tapasztalatok alapján maximum három hét, amíg az illetékes hatóság 

megküldi az erkölcsi bizonyítványt, így kizárt, hogy ha megkérte a pályázó, akkor az a mai napig 

nem érkezett meg. Sajnálja, mert nagyon jó pályázatot nyújtott be Danyi Gyula. 

Javasolta, hogy Király László pályázót hallgassák meg a Képviselő-testületek. 

 

Király László 19,50 órakor megérkezett  

az együttes képviselő-testületi ülésre. 

 

Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: Köszöntötte Király László 

pályázót. Megkérte, hogy amennyiben szóbeli kiegészítése van az írásos anyaghoz, azt tegye meg. 

 

Király László pályázó: Köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy nincs szóbeli kiegészítése az 

írásos anyaghoz.  

 

Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: Megkérdezte, hogy a 

képviselőknek van-e kérdése Király László pályázóhoz. 

 

Albert István Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének képviselője: 
Megkérdezte, hogy a közoktatás vezetői képzettséget szándékozik-e a pályázó megszerezni, ha 

megbízást kap a álláshely betöltésére? 

 

Király László pályázó: Elmondta, hogy amennyiben megbízást kap az igazgatói álláshelyre a 

következő tanév során elvégzi a közoktatás vezetői képzést. 

 

Dr. Leposa Zoltán Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének képviselője: 
Megkérdezte a pályázót, hogy mi a terve a nehezen kezelhető diákokkal. 

 

Király László pályázó: A kérdésre nehéz a válasz, a probléma adott az iskolában. Szigorúan 

betartatná az iskolai szabályokat. Határozottan fellépne azokkal a diákokkal szemben, akik a 
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probléma okozói. Mindenképpen a szoros együttműködést támogatja a családgondozóval, 

gyermekjóléti szolgálattal és a rendőrséggel. 

Varga Gábor polgármester:  

 

Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: Véleménye szerint nem a 

rendőrség dolga a magatartási problémák megoldása az iskolában. 

 

Király László pályázó: Elmondta, hogy nem egyszerű feladat a magatartási problémák kezelése, de 

mint férfi határozott fellépést ígér. A fokozatosság híve a büntetési tételek kiszabása tekintetében, 

csak végszükség esetén fordulna más szervekhez.  

 

Mészáros Istvánné Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének képviselője: 
Megkérdezte, hogy miként gondolta megvalósítani Király László a pályázatában írt pártfogói 

nevelést. 

 

Király László pályázó: Azt, hogy egy diáknak ki lenne a pártfogója mindig a gyermek és a 

pedagógusok közötti kapcsolat döntené el, az a pedagógus, aki a leginkább megfelelő egy adott diák 

tekintetében pártfogónak segítené a gyereket a beilleszkedésben. 

 

Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere: A mai világban nincs eszköz a pedagógusok 

kezében, hogy megfegyelmezzék a diákokat. Nem könnyű ma pedagógusnak lenni, aki ennek 

ellenére ezt a feladatot elvállalja, annak keményen meg kell felelnie az elvárásoknak.  

A pályázat tekintetében elmondta, hogy szakmailag jól felépített. 

Az iskola társulására mindenképpen szükség volt a normatívák legideálisabb kihasználáshoz, de ez 

a társulás nem kell, hogy csak az anyagiakról kell hogy szóljon, hanem a két intézmény szakmai 

együtt működéséről, és összefésüléséről.  Ezt az elvet Király László pályázatában megtalálta. 

Továbbá talált benn olyan pontokat is, amely nem csak Cecén, de Alapon is megoldásra vár.  

 

Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: Megkérdezte, hogy pályázó 

szerint megvalósítható-e kevesebb pedagógussal jobb színvonalú iskola?  

 

Király László pályázó: Válaszában elmondta, hogy úgy gondolja, hogy megvalósítható. 

 

Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: Megkérdezte, hogy ez miért nem 

jelenik meg a pályázatban. 

 

Király László pályázó: A pályázat nem kizárólag a Képviselő-testületeknek készül, így nem kívánt 

olyan mélységig belemenni személyi kérdésekbe, amelyben egyenlőre nincs kompetenciája. 

 

Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: Kevesebb emberrel, szakmailag 

összefogottabb iskolát, közös tantestület gondolata fogalmazódik meg a pályázó pályázatában. 

Megkérdezte a pályázót, hogy valóban ezek-e a fő tervek a szakmai elképzelések terén? 

 

Király László pályázó: Elmondta, hogy alapvetően ezeket az elképzeléseket fogalmazta meg. 

 

Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: Megkérdezte a pályázót, hogy 

kihez lenne lojális a vezetői megbízás után? 

 

Király László pályázó: Mindenek előtt a diákok érdekeit kell szem előtt tartani, de mindenképpen 

jó együttműködést akar kialakítani a fenntartóval.  
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Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: A fenntartót kitartóan 

ostromolná amennyiben támogatásra van szüksége az intézménynek? 

 

Király László pályázó: Saját intézményének képviselve lépne fel természetesen. 

 

Dr. Leposa Zoltán Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének képviselője: 

Megkérdezte, hogy mivel pályázó a cecei iskolában eddig is pedagógusként dolgozott próbálkozott-

e ezen ötletek előterjesztésével, megvalósításával? 

 

Király László pályázó: Elmondta, hogy sok mindennel próbálkozott, de bizonyos változásokhoz 

nem elég pedagógusként javaslatot tenni, pozíció szükséges a megvalósításukhoz.  

 

Dr. Jaskó Sándor Vajta Község Képviselő-testületének képviselője: A Tantestület 

véleményezése szoros volt, egy ilyen  szavazati arányt kettéhúzást sugall. Miként tudja kezelni ezt a 

pályázó? 

 

Király László pályázó: Válaszolva a kérdésre elmondta, hogy a több éves tapasztalataira 

támaszkodva, a kölcsönös tiszteletadás jegyében érez magában annyi erőt, hogy ezt a problémát át 

tudja hidalni. 

 

Péter István Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének képviselője: Megkérdezte 

Király László pályázót, hogy az LCD vizsgára miként tudná felkészíteni a diákokat?  

 

Király László pályázó: Nem a vizsgát szeretné a diákokkal az általános iskola keretein belül 

letetetni, hanem arra való felkészítést kívánja erősíteni. 

 

Péter István Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének képviselője: Javasolta, 

hogy Király László nézze át a tantervet, mert abban pontosan az LCD vizsgára való felkészítés 

szerepel.  

 

Király László pályázó: Elmondta, hogy a szülők vetetteké fel az LCD vizsga kérdését. 

 

Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: Megköszönte Király László 

pályázónak a megjelenést. 

 

20,05 órakor Király László pályázó távozott 

 az együttes képviselő-testületi ülésről. 

 

20,06 órakor Ráczné Pincési Julianna pályázó  

megérkezett az együttes Képviselő-testületi ülésre. 

 

Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: Köszöntötte Ráczné Pincési 

Julianna pályázót. Megkérdezte, hogy van-e szóbeli kiegészítése az írásos anyagához. 

 

Ráczné Pincési Julianna pályázó: Elmondta, hogy nincs kiegészítése, túllicitálni senkit nem akar, 

amit leírt azt megvalósíthatónak tart. 

 

Dr. Leposa Zoltán Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének képviselője: 

Megkérdezte, hogy volt-e probléma az alapi tagintézménnyel az egy éves együttműködés során. 

 

Ráczné Pincési Julianna pályázó: A cecei iskola saját nevének elvesztése jelentett gondot, az 

alapdokumentumokat átdolgozták a két intézményre, az alapiak sok feladatot levettek a vezetés 
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válláról. A tanulóknak is sikerült több olyan programot szervezni, ahol együtt vett részt a két iskola.  

Az elmúlt egy év alatt ki tudták ismerni egymás erősségeit, egymás gyengeségeit.  A kapcsolatot 

korrektnek tartotta a két intézmény között, annak ellenére, hogy a cecei iskola részéről van 

visszafogó erő.  

 

Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: Milyen problémák merültek fel 

az alapi tagintézményben? 

 

Ráczné Pincési Julianna pályázó: Az alapi tagintézményben is a szakos ellátottság a probléma, 

továbbá volt egy pedagógussal is gond, valamint a tanulók magatartása okoz nehézségeket.  

 

Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere: Megkérdezte, hogy az alapi és a cecei 

nevelőtestületeknek hogyan lehetne szorosabbra fűzni az együttműködését? Megoldható-e az, hogy 

az alapi pedagógusok is áttanítsanak cecére, és ezáltal a létszám is csökkenhetne.  

 

Ráczné Pincési Julianna pályázó: Elmondta, hogy a 7. és 8. osztályokban az énekzene szakos 

ellátottság nem megoldott, amit az alapi tagintézmény tanárai bevonásával meg lehetne oldani.  

 

Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: Megkérdezte a pályázót, hogy a 

jelenlegi tantestület állományából hány embert vinne tovább a jelenlegi állományból? Megoldható 

lenne-e a létszámcsökkentés mellett egy magasabb színvonal elérése az iskolában? 

 

Ráczné Pincési Julianna pályázó: Elmondta, hogy a tantestület 60%-át vinné magával szívesen a 

következő ciklusra munkatársként. A második kérdés tekintetében elmondta, hogy vannak az 

iskolában olyan eszközök, amivel színvonalas munkára lehet ösztönözni a pedagógusokat. 

 

Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: A tehetséggondozás és a 

fejlesztés témájában milyen új tervei vannak a pályázónak? 

 

Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere: Megkérdezte, hogy miként érhető el az, hogy ne 

vigyék el a gyerekeket, mert ha nem lesz gyerek, nem kell pedagógus sem. 

 

Ráczné Pincési Julianna pályázó: Nyílt iskolával és minőségi oktatással. 

 

Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: A fenntartó felé milyen politikát 

folytatna, hiszen a fenntartó adja az anyagi keretet az elképzelt tervek megvalósítására? 

 

Ráczné Pincési Julianna pályázó: Az iskolának van egy meghatározott órakerete aminek a 

felhasználását lehet variálni. 

 

Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: Megköszönte Ráczné Pincési 

Julianna pályázónak a megjelenést. 

 

20,22 órakor Ráczné Pincési Julinna pályázó távozott 

 az együttes képviselő-testületi ülésről. 

 

Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: Elmondta, hogy az igazgató 

megválasztásához az intézményfenntartó társulásban részt vevő testületek egyöntetű véleménye 

szükséges, továbbá Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének minősített többségi 

szavazata a társult testületekkel egybehangzó jelöltre.  

Javasolta, hogy titkos szavazással döntsön a cecei képviselő-testület az igazgatói megbízásról. 
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással úgy 

döntött, hogy a Cecei Általános Iskola igazgatójává történő kinevezés tekintetében titkos 

szavazással dönt. 

 

Méhes Lajosné Alap Község polgármestere:  Javasolta, hogy titkos szavazással döntsön az alapi 

képviselő-testület az igazgatói pályázat véleményezése tárgyában. 

 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  2 nem szavazattal, tartózkodás 

nélkül úgy döntött, hogy a Cecei Általános Iskola igazgatójává történő kinevezés véleményezése 

tekintetében titkos szavazással dönt. 

 

Térmeg György Vajta Község polgármestere:  Javasolta, hogy titkos szavazással döntsön a vajtai 

képviselő-testület az igazgatói pályázat véleményezése tárgyában. 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavat 

nélkül úgy döntött, hogy a Cecei Általános Iskola igazgatójává történő kinevezés véleményezése 

tekintetében titkos szavazással dönt. 

 

Jobban József  Sáregres Község Alpolgármestere:  Javasolta, hogy titkos szavazással döntsön a 

sáregresi képviselő-testület az igazgatói pályázat véleményezése tárgyában. 

 

Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavat 

nélkül úgy döntött, hogy a Cecei Általános Iskola igazgatójává történő kinevezés véleményezése 

tekintetében titkos szavazással dönt. 

 

Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: A titkos szavazás idejére 

szünetet rendelt el. 

( S Z Ü N E T )  

 

 

A szünet ideje alatt Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Sáregres Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá Vajta Önkormányzat Képviselő-testülete 

lebonyolították a titkos szavazást. 

 

Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere:  Az Alap, Sáregres, Vajta 

Községek Képviselő-testületei által lebonyolított titkos szavazás után felkérte az önkormányzatok 

polgármesterit, illetve alpolgármesteré, hogy ismertessék a szavazás eredményét, továbbá 

javaslatukat a Cecei Általános Iskola igazgatói álláshelyére történő kinevezés tekintetében. 

 

Salamon Lajos Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének képviselője: Tájékoztatta a 

cecei Képviselő-testületet a szavazás eredményéről (jegyzőkönyv mellékleve), mely szerint Ráczné 

Pincési Julianna nem kapott szavazatot, Király László 7 szavazatot kapott, és az urnában 1 

érvénytelen szavazat volt.  

A fentiekre való tekintettel Alap Község Képviselő-testülete Király László kinevezését 

javasolta a Cecei Képviselő-testület felé. 

 

 Rupa Sándor Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének képviselője:: Tájékoztatta a 

cecei Képviselő-testületet a szavazás eredményéről (jegyzőkönyv mellékleve), mely szerint Ráczné 

Pincési Julianna nem kapott szavazatot, Király László 6 szavazatot kapott, érvénytelen szavazat nem 

volt.  

A fentiekre való tekintettel Vajta Község Képviselő-testülete Király László kinevezését 

javasolta a Cecei Képviselő-testület felé. 
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Jobban József  Sáregres Község Alpolgármestere: Tájékoztatta a cecei Képviselő-testületet a 

szavazás eredményéről (jegyzőkönyv mellékleve), mely szerint Ráczné Pincési Julianna 1 

szavazatot kapott, Király László 4 szavazatot kapott, érvénytelen szavazat nem volt.  

A fentiekre való tekintettel Sáregres Község Képviselő-testülete Király László kinevezését 

javasolta a Cecei Képviselő-testület felé. 

 

Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: Megállapította, hogy Alap, 

Sáregres és Vajta Községek Képviselő-testülete egyhangúan Király László pályázó kinevezését 

javasolták a cecei Képviselő-testületnek. 

Tájékoztatta a cecei Képviselő-testületet, hogy a lebonyolításra kerülő titkos szavazás 

eredményeként az a személy nevezhető ki az iskola igazgatójává, akit minősített többséggel szavaz 

meg a cecei Képviselő-testület, és kizárólag abban az esetben, ha az egybehangzó a véleményező 

Képviselő-testületek javaslatával. 

A titkos szavazás idejére szünetet rendelt el. 

 

( S Z Ü N E T )  

 

Péter István Pénzügyi Bizottság Elnöke: Tájékoztatta a Képviselő-testületet a szavazás 

eredményéről (jegyzőkönyv mellékleve), mely szerint Ráczné Pincési Julianna 3 szavazatot kapott, 

Király László 6 szavazatot kapott, érvénytelen szavazólap nem volt. 

 

A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv szerint Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete 6 igen, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

59/2009.(VII.07.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2009. augusztus 1-től 2014. július 31-ig határozott időre  

Király László  (szül: Dunaújváros, 1979. jnuár 22.) Cece, 

Bartók B. u. 2. szám alatti lakost a Cecei Általános Iskola 

igazgatójává kinevezi. 

Illetményét az alábbiakban határozza meg: 

                                     Alapilletménye:  137.400.-Ft 

                                     Magasabb vezetői pótlék  
60.000.-Ft 

                                     További pótlékai:  

 Nehéz körülmények között végzett munka 

pótléka 

6.800.-Ft 

                                     Összesen:                         204.200.-Ft 

 

Határidő: 2009. augusztus 01. 

Felelős: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: Gratulált Király Lászlónak a 

kinevezéshez. 

Megköszönte a pályázók munkáját, és elmondta, hogy szakmailag mindkét pályázat színvonalas 

munka volt. Ráczné Pincési Juliannának megköszönte eddigi munkáját igazgatóként. 

 

Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere: Gratulált Király László kinevezéséhez, Ráczné 

Pinési Juliannának megköszönte munkáját. 
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Király László: Megköszönte a Képviselő-testületek bizalmát. Elmondta, hogy szeretné a legjobb 

tudása szerint szolgálni a vezetői megbízást. 

 

Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: Mivel további hozzászólás, 

vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így megköszönte a jelenlétet a Képviselő-testületek 

tagjainak, továbbá Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Sáregres Község 

Önkormányzat képviselő-testületének, Vajta Önkormányzat Képviselő-testületének Cece 

Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének együttes nyilvános ülését 21,00 órakor 

berekesztette. 

 

KMF. 

 

Varga Gábor       Simon János 

Cece Nagyközség Önkormányzat                 Cece Nagyközség Önkormányzat  

 polgármestere                   jegyzője 
 

 

 

Mészáros Istvánné           Fazekas Gábor 

Cece Nagyközség Önkormányzat             Cece Nagyközség Önkormányzat  

       képviselője      alpolgármestere 
 

 

 

Méhes Lajosné      Nyikosné Katzenberger Erika 

Alap Község Önkormányzat     Alap Község Önkormányzat 

 polgármester                 jegyzője 

 

 

 

Alpek János       Szopori György 

Alap Község Önkormányzat                    Alap Község Önkormányzat 

Alpolgármestere      képviselője 

 

 

 

  Jobban József                         Dr. Kardos Tamás 

Sáregres Község Önkormányzat Alpolgármestere          Sáregres Község Önkormányzat                  

 alpolgármestere                 jegyzője      
 

 

 

 

 Mészáros István              Palatinus János 

Sáregres Község Önkormányzat Képviselője  Sáregres Község Önkormányzat Képviselője 
 

 

 

Térmeg György      

Vajta Község Polgármestere 
 

 

 

 Dr. Jaskó Sándor      Fehér Tamás 

Vajta Község Önkormányzat Képviselője   Vajta Község Önkormányzat Képviselője 


