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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

1/2009.(II.12.)ÖH. számú határozat Alapi Óvoda költségvetésének véleményezése 

2/2009.(II.12.)ÖH. számú határozat „Háló” Dél-mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

2009. évim költségvetésének véleményezése 

3/2009.(II.12.)ÖH. számú határozat Duna Gépjármű KKt. Paks Művelődési Ház helyiségének 

bérleti díjának meghatározása 

4/2009.(II.12.)ÖH. számú határozat A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás pályázatával kapcsolatos döntések 

módosítása 

 

A testületi ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya: 

 

RENDELET 

SZÁMA TÁRGYA 

1/2009.(II.13.)ÖR. rendelet A szociális ellátásért és élelmezésért fizetendő térítési 

díjakról 

2/2009.(II.13.)ÖR. rendelet A luxusadóról szóló 11/2006. (III. 22.) ÖR. rendelet 

hatályon kívül helyezése 

3/2009.(II.13.)ÖR. rendelet A helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi 

rendszeréről 

4/2009.(II.13.)ÖR. rendelet A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2003.(V.01.)ÖR. számú rendelet 

módosításáról 

5/2009.(II.13.)ÖR. rendelet Cece Nagyközség Önkormányzat 2009. évi költségvetése 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14
00

 órai 

kezdettel tartott  nyilvános 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 

   Mészáros Istváné  képviselő 

   Péter István   képviselő 

   Ráczné Pinczési Julianna képviselő 

    

Tanácskozási joggal résztvevő: 

   Simon János   jegyző 

 

Távol marad képviselők: 

   Menyhárt Tamás   képviselő 

   Móré Boglárka  képviselő 

    

Meghívottak:  Alpekné Fülöp Emília  Alapi Óvoda tagintézmény vezetője 

Petrovics Péterné „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 

    

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 Csányi Kálmán és Dr. Leposa Zoltán képviselőket javasolta 

megválasztani. Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra. 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Csányi Kálmán és Dr. Leposa Zoltán 

képviselőkre, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

1.)  Alapi Óvoda költségvetésének véleményezése 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

2.)  „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi költségvetés 

véleményezése. 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

3.) A szociális ellátásért és élelmezésért fizetendő térítési díjak meghatározása 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

4.) Cece Nagyközség Önkormányzat 3/2006. (I. 25 .) ÖR. számú luxusadóhoz kapcsolódó 

lakóingatlan forgalmi átlagértékek megállapításáról szóló rendelet hatályon kívül 

helyezése. 

Előadó: Simon János jegyző 

5.) Cece Nagyközség Önkormányzat helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások 

helyi rendszeréről szóló rendeletének megalkotása. 

 Előadó: Simon János jegyző 
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6.) Cece Nagyközség Önkormányzat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása. 
 Előadó: Simon János jegyző 

7.)  Cece Nagyközség Önkormányzat 2009. évi költségvetési tervezetének tárgyalása. 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

8.) Duna Gépjármű KKt. Paks, bérleti kérelme 
 Előadó: Varga Gábor polgármester 

9.) A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázatával 

kapcsolatos döntések módosítása 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

1.)  Alapi Óvoda költségvetésének véleményezése 
 /Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az Alapi Óvoda költségvetését 

tárgyalta, megkérte Péter István Bizottság Elnökét, hogy a bizottság javaslatáról tájékoztassa a 

Képviselő-testületet. 

 

Péter István Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondta, hogy a Bizottság tárgyalta és elfogadásra 

javasolta a Képviselő-testület felé. 

 

Varga Gábor polgármester: Megkérdezte Alpekné Fülöp Emíliát a cecei tagintézmény vezetőjét, 

hogy van-e kérdése kiegészítése a költségvetés tárgyában? 

 

Alpekné Fülöp Emília tagintézmény vezető: Elmondta, hogy a játékok felülvizsgálata 

tekintetében a Képviselő-testülettől, továbbá egy fő kisegítő létszámot igényelne. 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a létszámok tekintetében márciusban egyeztetést kell 

tartani az iskolával és az óvodával. A játékok felülvizsgálati kérelmét jelzi a műszakis kollégának. 

 

Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e további kérdés, vélemény a napirendi pont 

tárgyában? 

 

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a 

mellékelt határozati javaslatot. 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2009.(II.12.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapi 

Óvoda 2009. évi költségvetésének véleményezése tárgyában az 

alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület az Alapi Óvoda 2009. évi költségvetését 

megismerte és az alapi Képviselő-testületnek javasolja 

elfogadásra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gábor polgármester 
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2.)  „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi 

költségvetés véleményezése. 
 /Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a „Háló” költségvetését 

tárgyalta, megkérte Péter István Bizottság Elnökét, hogy a bizottság javaslatáról tájékoztassa a 

Képviselő-testületet. 

 

Péter István Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondta, hogy a Bizottság tárgyalta és elfogadásra 

javasolta a Képviselő-testület felé a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

2009. évi költségvetését. Örömmel vette, hogy a „Háló” költségvetéséhez nem kell hozzájárulnia a 

cecei önkormányzatnak, bár magát a költségvetést eléggé átláthatatlannak tartja. 

  

Varga Gábor polgármester: Megkérdezte Petrovics Péterné vezetőt, hogy van-e kérdése 

kiegészítése a költségvetés tárgyában? 

 

Petrovics Péterné intézményvezető: Elmondta, hogy nincs kiegészítése. 

 

Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e további kérdés, vélemény a napirendi pont 

tárgyában? 

 

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a 

mellékelt határozati javaslatot. 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2009.(II.12.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „Háló” 

Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi 

költségvetésének véleményezése tárgyában az alábbi döntést 

hozta: 

 

A Képviselő-testület „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi költségvetését megismerte 

és a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulásnak javasolja 

elfogadásra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gábor polgármester 

 

3.) A szociális ellátásért és élelmezésért fizetendő térítési díjak meghatározása 
 /A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Testület tagjai megkapták a jelenleg hatályos 

térítési díjak listáját, továbbá a javasolt díjakat, jelentős változás nincs, csupán az eredeti sávos 

méltányossági kedvezmény változna meg. 

 

Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e további kérdés, vélemény a napirendi pont 

tárgyában? 
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Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a 

mellékelt rendelet-tervezetet. 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta: 

 

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

1/2009 (II.13.) ÖR. RENDELETE 

 

a szociális ellátásért és élelmezésért fizetendő térítési díjakról 

 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

4.) Cece Nagyközség Önkormányzat 3/2006. (I. 25 .) ÖR. számú luxusadóhoz 

kapcsolódó lakóingatlan forgalmi átlagértékek megállapításáról szóló 

rendelet hatályon kívül helyezése. 
 /Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

Előadó: Simon János jegyző 

 

Simon János jegyző: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került a testületi ülés anyagával. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdés a napirendi pont tárgyában? 

 

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így Varga Gábor polgármester 

szavazásra bocsátotta a mellékelt rendelet-tervezetet. 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta: 

 

CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

2/2009. (II.13.)ÖR. számú rendelete 

  

a luxusadóról szóló 11/2006. (III. 22.) ÖR. rendeletének  

hatályon kívül helyezéséről 
 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

5.) Cece Nagyközség Önkormányzat helyi szociális igazgatásról és a szociális 

ellátások helyi rendszeréről szóló rendeletének megalkotása. 
 /Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Simon János jegyző 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság a helyi 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendeletet tárgyalta, megkérte Albert István 

Bizottság Elnökét, hogy a bizottság javaslatáról tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
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Albert István Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke: Elmondta, hogy a Bizottság tárgyalta 

és elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé a helyi szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló rendeletet. 

 

Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e további kérdés, vélemény a napirendi pont 

tárgyában? 

 

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a 

mellékelt rendelet-tervezetet. 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

3/2009 (II.13.) ÖR. RENDELETE 

 

a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről 
 

 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

6.) Cece Nagyközség Önkormányzat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása. 
 /Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Simon János jegyző 

 

Simon János jegyző: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került a testületi ülés anyagával. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdés a napirendi pont tárgyában? 

 

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így Varga Gábor polgármester 

szavazásra bocsátotta a mellékelt rendelet-tervezetet. 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

4/2009 (II.13.) ÖR. RENDELETE 

 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2003.(V.01.)ÖR. számú rendelet módosításáról 
 

 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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7.)  Cece Nagyközség Önkormányzat 2009. évi költségvetési tervezetének 

tárgyalása. 
 /Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság Cece Nagyközség 

Önkormányzat 2009. évi költségvetésének tervezetét tárgyalta, megkérte Péter István Bizottság 

Elnökét, hogy a bizottság javaslatáról tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

Péter István Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondta, hogy a Bizottság tárgyalta és elfogadásra 

javasolta a Képviselő-testület felé Cece Nagyközség Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 

tervezetét, örömmel vette tudomásul a bizottság, hogy működési hitelt nem kell igénybe vennie az 

önkormányzatnak. 

 

Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e további kérdés, vélemény a napirendi pont 

tárgyában? 

 

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a 

mellékelt rendelet-tervezetet. 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta: 

 

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

5/2009 (II.13.) ÖR. RENDELETE 

 

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 
 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

8.) Duna Gépjármű KKt. Paks, bérleti kérelme 
 /A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Duna Gépjármű KKt. azzal a kéréssel fordult a 

Képviselő-testülethez, hogy gépjárművezetői oktatás céljából részére a Művelődési Ház egyik termét 

bérbe adja méltányos díj meghatározással. 

Javasolja, hogy alkalmi szerződés kerüljön megkötésre a kérelmezővel, mivel nem állandó jelleggel 

folytatnak oktatási tevékenységet a Művelődési Házban. Erre egyedi díjszabást javasol meghatározni 

5.000.-forint/ alkalomban. 

 

Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi pont 

tárgyában? 

 

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az 

alábbi határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cece, Szabadság u. 18 sz. alatti, 809-es 

hrsz-on felvett Művelődési Ház és Vállalkozói Központ auláját a Duna Gépjármű KKt.  részére 

2009. február 15-től  előre bejelentett alkalmakon bérbe adja. 

A bérleti díj összege: 5.000.-Ft/alkalom, mely az ÁFA-t tartalmazza.” 
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2009.(II.12.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Duna 

Gépjármű KKt. bérleti kérelme tárgyában az alábbi döntést 

hozta: 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Cece, Szabadság u. 18 sz. alatti, 809-es hrsz-on felvett 

Művelődési Ház és Vállalkozói Központ auláját a Duna 

Gépjármű KKt. (7030 Paks, Gagarin u. 2.) részére 2009. 

február 15-től  előre bejelentett alkalmakon bérbe adja. 

 

A bérleti díj összege: 5.000.-Ft/alkalom, mely az ÁFA-t 

tartalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gábor polgármester 

 

9.) A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

pályázatával kapcsolatos döntések módosítása 
 /Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került a testületi ülés 

anyagával. Megkérdezte, hogy van-e kérdés a napirendi pont tárgyában? 

 

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a 

mellékelt határozati javaslatot. 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2009.(II.12.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a 

következők szerint módosítja: 

 

5.) A Társulási Megállapodás XIV. – Záró rendelkezések - fejezete (8) bekezdését 

követően egy új bekezdéssel egészül ki a következők szerint: 

 

Tagok a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában rögzített hatáskörüket a Közép-

Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítását, a megvalósuló 

hulladékgazdálkodási létesítmények használatba vételét követően ruházzák át a 

Társulásra. 

A Társulás a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában megfogalmazott feladatait a 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítását, a 
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megvalósuló hulladékgazdálkodási létesítmények használatba vételét követően 

köteles ellátni.  

A IV/3.1.c) pontban meghatározott feladatot a Társulás minden Tagjára nézve 

változó időponttól, a Tagnak a Hulladékgazdálkodási Rendszer használatba 

vételének időpontjában hatályos közszolgáltatási szerződésének hatályát követő 

nappal köteles ellátni.  

Tagok felhatalmazzák a Társulás Tanácsát, hogy a megvalósuló 

Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetőjének kiválasztása érdekében a 

közbeszerzési eljárást 2009. első félévében folytassa le.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gábor polgármester 

   

Mivel további kérdés, hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 16,00 órakor a 

Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette. 

 

 

KMF. 

 

 

 

  Varga Gábor         Simon János 

           polgármester              jegyző 

 

 

 

 

   Csányi Kálmán     Dr. Leposa Zoltán 

    Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők. 

 

 


