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A Képviselő-testülete által meghozott határozatok: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

94/2009.(X.13.) Titkos szavazás elrendelése 

95/2009.(X.13.) Jobbik Magyarországért kérelme 

96/2009.(X.13.) OTP Bank folyószámla felmondása 

97/2009.(X.13.) Folyószámla vezető pénzintézet kiválasztása 

98/2009.(X.13.) Szeder Zoltán kérelmének elutasítása 

99/2009.(X.13.) „Egyéb” ÖNHIKI pályázat benyújtása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 13-án 15,00 órai 

kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye:  Cece Községház Nagyterme 

   7013 Cece, Deák F. u. 13. 

 

Jelen vannak: Varga Gábor   polgármester 

   Fazekas Gábor  alpolgármester  

   Albert István   képviselő 

Csányi Kálmán  képviselő 

   Dr. Leposa Zoltán   képviselő 

Menyhárt Tamás   képviselő 

Mészáros Istváné  képviselő 

Péter István   képviselő 

   Ráczné Pinczési Julianna képviselő 

 

Távol maradt:  Móré Boglárka  képviselő 

    

Tanácskozási joggal résztvevő: 

   Simon János   jegyző 

Meghívott vendégek: 

Sebestyén Éva Jobbik Magyarország cecei alapszervezetének 

elnöke 

   Kiszl Tibor   cecei lakos 

 

Varga Gábor Polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait megállapította, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről a 10 fő képviselő közül 9 

fő jelen van. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Fazekas Gábor alpolgármestert és Menyhárt Tamás képviselőt javasolta 

megválasztani. Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Fazekas Gábor alpolgármestert és 

Menyhárt Tamás képviselőt, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

 

1.) Jobbik Magyarország cecei alapszervezetének kérelme. 
Előadó: Varga Gábor polgármester 

2.) Számlavezetésre kiírt pályázat eredménynek megállapítása 
 Előadó: Varga Gábor polgármester 

3.) Közösségi busz használati szabályzatának meghatározása 
 Előadó: Varga Gábor polgármester 

4.) Szeder Gábor, 7013 Cece, Madarász köz 9. szám alatti lakos területvásárlási 

kérelme 
Előadó: Varga Gábor polgármester 

5.) Egyéb ÖNHIKI benyújtása 
Előadó: Varga Gábor polgármester 

6.) Zárt ülés  
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1.) Jobbik Magyarország cecei alapszervezetének kérelme. 
/A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom kérelmet 

nyújtott be, azon kéréssel, hogy ünnepélyes keretek között Apostoli Kettős keresztet hármas halom 

alapzattal kíván állítani. A kérelem a legutóbbi Képviselő-testületi ülés után érkezett.  

A közútkezelőtől kértünk állásfoglalást, hogy a kérelemben jelzett helyeken el lehet-e helyezni a kért 

emlékművet. Az első állásfoglalás alapján nem engedélyköteles az emlékmű, majd az OTÉK 

rendeletére hivatkozva 50 m-es körzetben a Szabadság téri kereszteződéstől nem lehet 0,5 méternél 

magasabb emlékművet felállítani.   

 

Sebestyén Éva cecei lakos: Elmondta, hogy szerintük a 2. levélben sem zárja ki a közútkezelő az 

emlékmű állításnak lehetőségét.  

 

Varga Gábor polgármester: Javasolta, hogy a Képviselő-testület döntsön arról, hogy engedélyezi-e 

a Művelődési Ház elé az emlékmű felállítását. 

 

Albert István képviselő: Megkérdezte, hogy építési engedély sem kell az emlékmű állításához? 

 

Varga Gábor polgármester: Az építésügyi hatóság tájékoztatása szerint nem kell. 

 

Ráczné Pincési Julianna képviselő: Megkérdezte, hogy milyen magas lenne az emlékmű? 

 

Sebestyén Éva cecei lakos: 2,5 – 3 méter magas lenne. 

 

Varga Gábor polgármester:  Megkérdezte, hogy az emlékmű állításának mi a történelmi apropója? 

 

Kiszl Tibor  cecei lakos: Elmondta, hogy a tiranoni döntés óta több mint 80 év eltelt, épp itt az ideje 

egy emlékmű állításának. 

 

Varga Gábor polgármester: Véleménye szerint 2010. június 4-én Trianon 90. évfordulójára méltó 

emlékhely készítésének maga az Önkormányzat állna az élére, nagyobb előkészítettséggel, szélesebb 

lakossági támogatottsággal. Arra való tekintettel mondja ezt, hogy sokan keresték a lakosok közül 

azóta mióta köztudomású, hogy milyen emlékművel és hová szeretne helyezni a Jobbi Mozgalom és 

sokak véleménye szerint kisajátítja a Jobbik ezen jelképeket, és nem értenek egyet a hellyel sem, 

ahová állítani szeretnék az emlékművet. 

 

Kiszl Tibor cecei lakos: Megkérdezte, hogy magyar emberek voltak-e akik ezt állították és 

kérdezték? 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy magyarul beszélt aki kérdezte. Szerinte jobb lenne, ha 

jövőre Trianon 90. évfordulójára együtt tudna ünnepelni mindenki pártállástól független. Örül ,hogy 

eszébe jutott a kérelmezőknek az emlékmű állítása, de nem érzi, hogy ez az emlékmű Trianon 

emlékére kerülne elkészítésre. Ha a Jobbik cecei szervezete lenne annyira kompromisszum kész, 

hogy jövő júniusra halasztja az emlékmű állítását, akkor azt sokkal elfogadottabbá lehetne tenni. 

 

Kiszl Tibor cecei lakos: Megkérdezte, hogy hol lenne felállítva jövőre az emlékmű. 

 

Varga Gábor polgármester: Olyan helyen lehetne tervezni az emlékművet, amely a cecei lakosság 

kívánságait is figyelembe venné. Minden magyar embernek fájdalmas Trianon, a 90. évfordulóján 

oly módon lehetne emléket állítani, hogy azt mint egy közösség tegyük meg nem pártok , nem civil 

kezdeményezés, hanem mint ceceiek állítsunk egy emlékművet. 
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Sebestyén Éva cecei lakos: Elmondta, hogy Varga Gábor polgármester Úr által mondottak szépek is 

és jók is, de október 15-i időpontot már leszervezték, és nem szeretnék jövőre elhalasztani. 

 

Varga Gábor polgármester: Javasolta, hogy ideiglenesen a Művelődési Ház udvarár helyezzék el 

az emlékművet október 15-ével, és jövőre egy konszenzusos döntésen alapuló helyre kerülne 

elhelyezésre. 

 

Sebestyén Éva cecei lakos: Elmondta, hogy a többiek ezzel nem értenek egyet.  

 

Mészáros Istvánné képviselő: Elmondta, hogy ebben az ügyben sokkal nagyobb párbeszédet kellett 

volna folytatni a lakossággal.  

 

Albert István képviselő: Elmondta, hogy olyanok is megkeresték az ügy kapcsán, akik azt mondták 

kivágják, ha felállítja valaki ezt az emlékművet. Ennyi erővel bárki jöhet, és bármilyen jelképet 

felállíthat bárhová.  

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy Trianon ügye sokkalnemesebb ügy annál, hogy egy 

szervezet kisajátítsa magának. 

 

Kiszl Tibor cecei lakos: Szerinte az a baja az ötletet nem támogatóknak, hogy nekik jutott eszükbe 

az emlékmű állítása. 

 

Varga Gábor polgármester: Véleménye, hogy ennek az emlékműnek, ily módon történő felállítása 

alkalmat ad arra, hogy a cecei lakosok megosztottságát erősítse. 

 

Kiszl Tibor cecei lakos: Azért van ez az ellenállás, mert az Önkormányzat szeretné felállítani ezt az 

emlékművet. 

 

Varga Gábor polgármester: Mindenképpen konszenzus alapján kell, hogy az emlékművet 

elhelyezzék, nem szabad propaganda eszközként használni ezt a jelképet. 

 

Kiszl Tibor cecei lakos: Ezzel az emlékművel Ő csak jót akar a falunak, politikai gondolata nem 

volt, végre megtehetik. 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a kezdeményezés jó és nemes, de ehhez az ügyhöz 

sokkal nagyobb empátia szükséges.  

 

Kiszl Tibor cecei lakos: Ő már 50 éve nyel, hogy mindenkinek a véleményét figyelembe kell 

vennie.  

 

Albert István képviselő: Megkérdezte, hogy tudnak-e konszenzusos megállapodást hozni a 

jelenlévők, vagy szavazzon a Képviselő-testület? 

 

Sebestyén Éva cecei lakos: Elmondta, hogy a program már le van szervezve nem tudnak rajta 

változtatni. 

 

Menyhárt Tamás képviselő: Megkérdezte, hogy Sárbogárdon is állítanak emlékművet. 

 

Sebestyén Éva cecei lakos: Elmondta, hogy nem állítanak. 

 

Fazekas Gábor alpolgármester: Véleménye szerint a Magyar Hősi Emlékműnél lenne a legjobb 

helye ennek az emlékműnek. 

 



 5 

Varga Gábor polgármester: Javasolta, hogy titkos szavazással döntsön a Képviselő-testület a 

kérdésben. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az 

alábbi döntést hozta: 

 

94/2009.(X.13.)ÖH. számú határozat 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

Jobbik Magyarország Mozgalom kérelme Apostoli Kettős Kereszt hármas 

halmon  emlékmű állítása a Művelődési Ház parkjában tekintetében titkos 

szavazással dönt. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármestere: A titkos szavazás idejére 

szünetet rendelt el. 

( S Z Ü N E T )  

 

 

A szünet ideje alatt Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete lebonyolították a titkos 

szavazást. 

 

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

eredményéről (jegyzőkönyv mellékleve), mely szerint arra a kérdésre, hogy a következő állítás 

tekintetében „Egyetértek azzal, hogy a Jobbik Cece Alapszervezete 2009. október 15-én Apostoli 

kettős keresztet, hármas halom alapzattal, állítson a cecei Művelődési Ház parkjában a 1039/1 hrsz-

on.” 8 nem szavazat és 1 igen szavazat került leadásra, érvénytelen szavazat nem volt. 

 

A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv szerint Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete 1 igen szavazattal és 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

95/2009.(X.13.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, 

hogy a Jobbik Cece Alapszervezete 2009. október 15-én Apostoli kettős 

keresztet, hármas halom alapzattal, állítson a cecei Művelődési Ház 

parkjában a 1039/1 hrsz-on. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Varga Gábor polgármester 

 

2.) Számlavezetésre kiírt pályázat eredménynek megállapítása 
 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

 

Varga Gábor polgármester: Kérem a pénzügyi bizottság elnökét, hogy a bizottság álláspontját 

ismertesse. 

 

Péter István Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság a beérkezett ajánlatok áttekintése után 

javasolja, hogy az önkormányzat 2010. január 1. napjától a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-t bízza 

meg az önkormányzat folyószámlájának vezetésével.  
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Varga Gábor polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy elsőként szavazza meg a jelenlegi 

számlavezető OTP Bank Zrt. szerződésének felbontását, majd javasolom a képviselő-testületnek, 

hogy a pénzügyi bizottság véleményét figyelembe véve a Cece Nagyközségi Önkormányzat 

folyószámláinak vezetésére kiírt pályázat győztesének a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-t hirdesse ki. 

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Cece Nagyközségi Önkormányzat bankszámláinak 

vezetésével 2010. január 1. napjától a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-t bízza meg a pályázatban 

megjelölt feltételekkel. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

96/2009.(X.13.)ÖH. számú határozat 

 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

2001. január 2.-án az Országos Takarékpénztár és 

Kereskedelmi Bank Zrt.-vel kötött bankszámlaszerződést 

2010. január 1. napjától felmondja. 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2010. január 01. 

 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

97/2009.(X.13.)ÖH. számú határozat 

 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei teljeskörű 

számlavezetésével – mivel a kiírt pályázatra a legkedvezőbb ajánlatot nyújtotta be - a Kereskedelmi 

és Hitelbank Zrt. (K&H) Budapest, Vigadó tér 1. szám alatti pénzintézetet bízza meg 2010. január 1. 

napjától. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bankszámlaszerződést az alábbi 

feltételekkel megkösse: 
Tétel Díjszabási ajánlat 

 K&H Bank 

Számlanyitási díj Díjmentes 

Számlavezetési díj Díjmentes 

Minimum forgalmi jutalék Nem létező díjtétel 

Terminál telepítési költsége Díjmentes 

Hardwer kulcs használati díja Díjmentes 

Elektronikus csatorna használati díja Díjmentes 

Forint átutalás belföldre (bankközi) 0,05%, min. 80Ft/tétel  

Forint átutalás belföldre (bankon belüli) Díjmentes 

Csoportos átutalás 0,06%, min. 25Ft/tétel 

 Bankon belül ingyenes! 

Forint készpénzforgalom felvétel 200 Ft/tétel 

Forint készpénzforgalom befizetés 0,04%, min. 

80 Ft/tétel 

Forint készpénz felvétel számlavezető 

pénzintézetben 

0,2%, min. 

200 Ft/tétel 

Forint készpénz felvétel más pénzintézetben 0,2%+300 Ft/tétel 1 

Csoportos beszedési megbízáshoz kapcsolódó 

díjak 

0,02 %, min. 

200 Ft/tétel 1 

Folyószámla hitel kamata 2% + 1 havi BUBOR= 

9,5% 

Biztosítékkal! 

Kezelési költség Díjmentes 

 

Az önkormányzat az alábbi forgalom képes ingatlanokat biztosítsa a hitel fedezetéül: 
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 - Kézműves-ház (Deák Ferenc u. 22) /hrsz: 833/ 

 - Szolgáltató ház+szolgálati lakás (szabadság tér) /hrsz: 301/ 

 - Rózner ház (Deák Ferenc u. 12) /hrsz: 823/1) 

Az Önkormányzat folyószámla hitel kerete 2010. január 1-től 50.000.000 Ft. 

 

A szerződés időtartam: határozatlan. 

A felmondási idő: 3 hónap. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződéskötés meghiúsulása esetén a 

második legjobb ajánlatot tevővel kössön szerződést. 

 

Határidő: 2009. október 30. 

Felelős: Varga Gábor polgármester 

 

3.) Közösségi busz használati szabályzatának meghatározása 
 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

 

Varga Gábor polgármester: A Jegyző Úr elkészítette a közösségi közlekedési szolgáltatás 

fejlesztésére elnyert buszra vonatkozó szabályzatot, mely mindenkinek kiosztásra került. Kérem a 

képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben a tervezettel kapcsolatban észrevételeik, javaslataik 

vannak azt jelezzék. 

A busz rendezett, jó működéséhez szükséges a részletes szabályozás. 

 

4.) Szeder Gábor, 7013 Cece, Madarász köz 9. szám alatti lakos területvásárlási 

kérelme 
Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

 

Varga Gábor polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a kérelemmel kapcsolatban 

tegyék meg észrevételeiket. 

 

Leposa Zoltán képviselő: Azért lett lebontva a kérelem tárgyát képező ingatlanon az épület, hogy 

be lehessen látni az útelágazást. 

 

Varga Gábor polgármester: A kérelemnek megfelelően az ingatlan eladását szavazásra bocsájtom. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen  7 nem és 1 tartózkodás mellett 

szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

98/2009.(X.13.)ÖH. számú határozat 

 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeder Zoltán Cece, Madarász köz 9. szám 

alatti lakos Cece 1246/2. és 1247. hrszámú ingatlanok megvásárlására benyújtott kérelmét elutasítja. 

Felelős: Varga Gábor 

Határidő: 30 nap 

 

5.) Egyéb ÖNHIKI benyújtása 
Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: A 2009.évi költségvetési törvény lehetővé teszi az önkormányzatok 

számára, hogy a működésképtelenség enyhítésére pályázatot nyújtson be. Az első körös 

pályázatunkat forráshiányra való hivatkozással elutasította az önkormányzatokat felügyelő miniszter. 
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Javasolom a pályázat ismételt benyújtását. Javasolom, hogy az önkormányzat anyagi lehetőségeit 

figyelembe véve 25.000 ezer forintot pályázzon a képviselő-testület. 

 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

99/2009.(X.13.)ÖH. számú határozat 

  

Cece Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a 

működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására történő 

kérelem benyújtása tárgyában az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület kérelmet nyújt be a működésképtelen helyi 

önkormányzatok egyéb támogatásának III. ütemére 25.000.000.-

forint támogatás megállapítására. 

 

Határidő:  2009. november 27. 

Felelős:  Varga Gábor polgármester  

 

 

 

Varga Gábor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem 

hangzott el, így 17,00 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette. 

 

KMF. 

 

  Varga Gábor         Simon János 

            polgármester                 jegyző 

 

 

 

           Ráczné Pincési Julianna    Csányi Kálmán 

     Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők. 


