
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének   

2009. december 16-án  15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli 
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A Képviselő-testülete által meghozott határozatok: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

 121/2009.(XII.16) 2010.évi munkaterv elfogadása 

 122/2009.(XII.16.) Közösségi közlekedés döntésének elnapolása 

 123/2009.(XII.16.) Sárrétvíz vagyonmegosztásának elfogadása 

124/2009.(XII.16.) Kiemelt célok elfogadása 

125/2009.(XII.16.) FIDESZ bérleti szerződésének hosszabbítása 

126/2009.(XII.16.) Csók István Múzeum pályázata 

127/2009.(XII.16.) LEADER rendezvény infrastr. módosítása 

128/2009.(XII.16.) LEADER környezeti nevelés módosítása 

129/2009.(XII.16.) IKSZT pályázat 

 

 

A Képviselő-testülete által megalkotott rendeletek: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

17/2009.(XII.17.)ÖR. számú rendelet 

 

 

Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és 

lakossági díjának megállapításáról szóló 

28/2006.(XII.15.)ÖR. számú rendelet 

módosításáról 

18/2009.(XII.17.)ÖR. számú rendelt A közterület használatról szóló 

11/2008.(X.21.)ÖR. számú rendelet módosításáról 

19/2009.(XII.17.)ÖR rendelet 

 

A temetőről és temetkezések rendjéről szóló 

6/2001.(IV.01.)ÖR. rendelet módosításáról 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 

15.30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye:  Cece Művelődési Ház, 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 Istvánné  képviselő 15.50 óra 

              Móré Boglárka                       képviselő     

                                    Ráczné Pinczési Julianna képviselő 

                                    

 

Távol maradt:  Péter István               képviselő 

   

Tanácskozási joggal résztvevő: 

   Simon János   jegyző 

 

 

 

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

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

közül 8 fő jelen van. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Menyhárt Tamás képviselőt és Csányi Kálmán képviselőt javasolta 

megválasztani. Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Menyhárt Tamás képviselőt és 

Csányi Kálmán képviselőt, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 
 

1.) Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi munkaterve 

  Előadó: Varga Gábor polgármester 

2.) Kistérségi közlekedési szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

3.) Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági és közületi díjának 

megállapításáról szóló rendelet módosítása. 

  Előadó: Varga Gábor polgármester 

4.) A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évi kiemelt 

célok meghatározása 

Előadó: Simon János jegyző 

5.) Egyebek 
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Napirendi pontok tárgyalása 

 

1.) Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi munkaterve 

  Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal az 

alábbi döntést hozta: 

 

121/2009.(XII.16.)ÖH. számú határozat 

                  Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010.évi munkatervét az   

                  előterjesztésnek megfelelően elfogadta. 

                  Határidő: folyamatos 

                  Felelős: Varga Gábor polgármester  

 

 

2.) Kistérségi közlekedési szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor: Kérem a képviselő-testületet, hogy a kiosztott szabályzatokat tekintse át, 

véleményezze.  

Javasolom, hogy a foglalkoztatni kívánt gépkocsi vezetőt a településőrök, vagy a közcélú 

munkások közül válassza a ki a képviselő-testület. Ebben az esetben nem kell az 

önkormányzatnak a teljes bért kifizetnie, hiszen 1 főnek így sem fogja napi nyolc óráját 

kitölteni ez a munkakör. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal az 

alábbi döntést hozta: 

 

122/2009.(XII.16.)ÖH. számú határozat 

                  Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a kistérségi közlekedési  

                  szolgáltatások személyi feltételeinek biztosításáról szóló döntését elnapolja 

                  Határidő: folyamatos 

                  Felelős: Varga Gábor polgármester 

 

                                                                                                       Mészáros Istvánné képviselő   

                                                                                                       megérkezett 15.50 órakor 

 

 

3.) Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági és közületi díjának 

megállapításáról szóló rendelet módosítása. 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor: javasolom az előterjesztés elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az 

alábbi rendeletet alkotta: 
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Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009.(XII.17.)ÖR. számú 

rendelete az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról 

szóló 28/2006.(XII.15.)ÖR. számú rendelet módosításáról 

 

 

Varga Gábor: Az ivóvízhez kapcsolódóan kérem a képviselő-testületet, hogy a végelszámolás 

alatt lévő Sárrétvíz Kht. kérte a kialakított vagyonmegosztás elfogadását. 

A Kht. kintlévőségeit átveszi az új szolgáltató FEJÉRVÍZ Zrt., a fennmaradó vagyont a 

tulajdonosok fogják megkapni. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az 

alábbi döntést hozta: 

 

123/2009.(XII.16.)ÖH. számú határozat 

                  Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárrétvíz Kht.  

                  végelszámolásával kapcsolatos vagyonmegosztást elfogadja. 

                  Határidő: folyamatos 

                  Felelős: Varga Gábor polgármester 

 

4.) A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évi kiemelt 

célok meghatározása 

Előadó: Simon János jegyző 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az 

alábbi döntést hozta: 

 

124/2009.(XII.16.)ÖH. számú határozat 

   Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői   

   teljesítményértékelés alapját képező 2010. évi kiemelt célok meghatározása  

   tárgyában az alábbi határozatot hozta: 

 

   A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők   

   egyéni teljesítményértékelésének alapját képező 2010. évi kiemelt célokat az  

   alábbiak szerint határozza meg:  

   a.) hatékony munkaerő gazdálkodás, 

   b.) választások szabályos, szakszerű lebonyolítása 

   c.) a gazdálkodás egyensúlyának helyreállítása, 

   d.) az önkormányzat szolgáltatások színvonalának megőrzése, javítása. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Simon János jegyző 

 

5.) Egyebek 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Képviselők megkapták a közterület használatról 

szóló rendelet módosítását. A módosítás azért szükséges, mert sokan visszaélnek az 

árusításszabályaival. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az 

alábbi rendeletet alkotta: 
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Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.17.)ÖR. számú 

rendelte a közterület használatról szóló 11/2008.(X.21.)ÖR. számú rendelet 

módosításáról 

 

Varga Gábor: A FIDESZ Polgári Szövetség szeretné meghosszabbítani a Művelődési 

Házban bérelt iroda bérleti jogát 1 évre. Kérem a bérleti szerződés meghosszabbítását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az 

alábbi döntést hozta: 

 

125/2009.(XII.16.)ÖH. számú határozat 

   Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a FIDESZ Polgári   

   Szövetség Művelődési Házban lévő irodára vonatkozó bérleti szerződését a  

   helyben meghatározott díjtételekkel 2010. január 1.napjától 2010. december 31.  

   napjáig meghosszabbítja. 

   Határidő: 2009. december 31. 

   Felelős: Varga Gábor polgármester   

 

Varga Gábor: Kérem a képviselő-testületet, hogy a LEADER program keretében, ha van rá 

lehetőség nyújtsa be a Csók István Múzeum felújításának pályázatát. A Fejér Megyei 

Önkormányzat az ingatlan használatát átadta Cecének, a szükséges önerőt rendelkezésre 

bocsájtotta. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az 

alábbi döntést hozta: 

 

126/2009.(XII.16.)ÖH. számú határozat 

   Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a be kívánja nyújtani a  

   Csók István Múzeum felújításának pályázatát. A képviselő-testület a szükséges  

   önerőt a 2010. évi költségvetésének terhére biztosítja. 

   A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésével. 

   Határidő: folyamatos 

   Felelős: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor: Kérem a képviselő-testületet, hogy a LEADER program keretén belül benyújtott 

rendezvények szervezésének infrastrukturális fejlesztése és a környezeti nevelés program, 

valamint a Integrált Közösségi Tér fejlesztésére benyújtott pályázatok határozatait a kiosztott 

határozati javaslatok szerint módosítsa. A módosítás a költségek pontosítását tükrözi. 

Kérem a határozatok elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az 

alábbi döntést hozta: 

 

127/2009.(XII.16.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a 

107/2009.(XI.16.)ÖH. számú határozattal benyújtott LEADER 

pályázat módosítása kapcsán az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület  képzés jogcímre „Környezeti nevelés” 

tárgyában pályázatot nyújt, melynek teljes bekerülési költsége 
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821.216.-forint + 205.304.-forint ÁFA, azaz összesen  

1.026.520.-forint.  

 

Az igényelt támogatás összege: 821.216.-forint, az 

Önkormányzat 2010. évi költségvetésének terhére vállalt 

önrész mértéke 205.304.-forint. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gábor polgármester 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az 

alábbi döntést hozta: 

 

 

128/2009.(XII.16.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a 

107/2009.(XI.16.)ÖH. számú határozattal benyújtott LEADER 

pályázat módosítása kapcsán az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület  képzés jogcímre „Környezeti nevelés” 

tárgyában pályázatot nyújt, melynek teljes bekerülési költsége 

821.216.-forint + 205.304.-forint ÁFA, azaz összesen  

1.026.520.-forint.  

 

Az igényelt támogatás összege: 821.216.-forint, az 

Önkormányzat 2010. évi költségvetésének terhére vállalt 

önrész mértéke 205.304.-forint. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gábor polgármester 
 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az 

alábbi döntést hozta: 

 

 

129/2009.(XII.16.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a Integrált Közösségi és 

Szolgáltató tér (IKSZT) kialakítására pályázat benyújtása kapcsán az alábbi döntést 

hozta: 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Integrált Közösségi és 

Szolgáltató Tér kialakítása tárgyában pályázatot nyújt be az alábbiak szerint: 

 

Megvalósítás helye: Cece Nagyközség Művelődési Háza Cece, 7013 Cece, 

Szabadás tér 18.; Cece 809. hrsz. 

 

Bekerülési költség:    35.050.064.-Ft 

Igényelt támogatás:    28.040.051.-Ft 

Önrész:     7.010.013.-Ft 
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 7.010.013.-Ft önrészt Cece 

Nagyközség Önkormányzat 2010. évi költségvetésének terhére biztosítja. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Varga Gábor polgármester  

 

Fazekas Gábor: Kérem a Polgármester Urat és a hivatalt, hogy Albert Lászlóné több hónapja 

írt levelére válaszolni szíveskedjen. A levélíró több kifogást intézett, tulajdonképpen a 

képviselő-testület felé, de nem került előterjesztésre. Kérem az ügy kivizsgálását. 

 

Varga Gábor: A kérelmezővel a válaszokat megbeszéltem. Amellett, hogy megértem a 

lelkiállapotát, nem tartom etikusnak, hogy egy halálesettel kapcsolatos problémáit a 

képviselő-testület felé írja le. 

 

Simon János: A kérelmezővel 1,5 órán keresztül beszéltem át a levélben foglaltakat. Nagyon 

csúnyán viselkedett, úgy gondolom, hogy ez a stílus nem megengedhető. 

Szinte minden kollégát „lerohant” a polgármesteri hivatalba. 

 

Varga Gábor: Javaslom a képviselő-testületnek , hogy az üggyel kapcsolatban felmerült 

ravatalozó használati díjat törölje el. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal az 

alábbi döntést hozta: 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(XII.17.)ÖR rendelete 

a temetőről és temetkezések rendjéről szóló 

6/2001.(IV.01.)ÖR. rendelet módosításáról 

 

 

Dr. Leposa Zoltán: Kérem a polgármesteri hivatalt, hogy vizsgálja meg a mozgóárusítás 

korlátozásának lehetőségét. Nem tudom, hogy mennyi közterület használati díjat fizetnek, de 

már nagyon sokan vannak. Kérem továbbá, hogy a parkoló kamionok és buszok 

vonatkozásában járjon el a hivatal. 

 

Simon János: Általános jelleggel korlátozható csak a mozgó árusítás. A parkolókat csak a 

rendőrség tudja bírságolni. 

 

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

nem hangzott el, így 16.45 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette. 

 

K.m.f. 

 

  Varga Gábor         Simon János 

            polgármester                 jegyző 

 

 

           Menyhárt Tamás    Csányi Kálmán 

     jegyzőkönyv hitelesítő képviselők. 

 

 


