JEGYZŐKÖNYV
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. március 25-én 1400 órai kezdettel tartott üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
TÁRGYA
Cece Nagyközség Önkormányzat 2009. évi
5/2009.(III.25.)Öh. számú határozat
közfoglalkoztatási tervének elfogadása
Cecei Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
6/2009.(III.25.)Öh. számú határozat
7/2009.(III.25.)Öh. számú határozat
8/2009.(III.25.)Öh. számú határozat
9/2009.(III.25.)Öh. számú határozat
10/2009.(III.25.)Öh. számú határozat
11/2009.(III.25.)Öh. számú határozat
12/2009.(III.25.)Öh. számú határozat
13/2009.(III.25.)Öh. számú határozat
14/2009.(III.25.)Öh. számú határozat

Alapi Óvoda Alapító Okirat módosításának elfogadásra
javasolása
Alap – Alsószentiván – Cece – Sáregeres – Vajta Óvodai
Intézményfenntartó Társulási megállapodás I. számú
módosítása
Alap – Cece – Sáregeres – Vajta Iskola
Intézményfenntartó Társulási megállapodás I. számú
módosítása
Cecei Általános Iskola 2008/2009. I. félévi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Cecei Iskola igazgatói álláshelyére pályázat kiírása.
Cecei Iskola közoktatási esélyegyenlőségi tervének
elfogadása
Pályázat benyújtása Alapi Óvoda Cecei Óvoda
tagintézménye infrastrukturális fejlesztésére
Pályázat benyújtása Cecei Általános Iskola infrastrukturális
fejlesztésére

A testületi ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:
RENDELET
SZÁMA
6/2009.(III.27.)ÖR. rendelete

TÁRGYA
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló
12/2003. (V.01.) ÖR. rendelet módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-én 1400 órai
kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Cece Községház Nagyterme
7013 Cece, Deák F. u. 13.

Jelen vannak:

Varga Gábor
Fazekas Gábor
Albert István
Csányi Kálmán
Dr. Leposa Zoltán
Mészáros Istváné
Menyhárt Tamás
Móré Boglárka
Péter István
Ráczné Pinczési Julianna

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő 14,20 órától
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal résztvevő:
Simon János

jegyző

Meghívottak:

Alapi Óvoda tagintézmény vezetője

Alpekné Fülöp Emília

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 Menyhárt Tamás és Mészáros Istvánné képviselőket javasolta
megválasztani. Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Menyhárt Tamás és Mészáros
Istvánné képviselőkre, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.
Elfogadott napirendi pontok:
1.)
Cece Nagyközség Önkormányzat közfoglalkoztatási tervének elfogadása.
Előadó: Varga Gábor polgármester
2.)
Cecei Iskola átszervezésének ügye.
Előadó: Varga Gábor polgármester
3.)
Alapi Óvoda átszervezésének ügye.
Előadó: Varga Gábor polgármester
4.)
Társulási megállapodás elfogadása Alapi Óvoda tekintetében.
Előadó: Varga Gábor polgármester
5.)
Társulási megállapodás elfogadása Cecei Általános Iskola tekintetében.
Előadó: Varga Gábor polgármester
6.)
Cecei Iskola 2008-2009-es tanév I. félévi beszámolója.
Előadó: Ráczné Pincési Julianna
7.)
Cecei Iskola igazgatói álláshelyére pályázat kiírása.
Előadó: Varga Gábor polgármester
8.)
Cecei Iskola közoktatási esélyegyenlőségi tervének elfogadása.
Előadó: Varga Gábor polgármester
9.)
Pályázat benyújtása közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére Alapi
Óvoda tekintetében
Előadó: Varga Gábor polgármester
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10.)

11.)
12.)

Pályázat benyújtása közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére Cecei
Általános Iskola tekintetében
Előadó: Varga Gábor polgármester
Móré Boglárka képviselő bizottsági tisztségről történő lemondása
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Varga Gábor polgármester

1.) Cece Nagyközség Önkormányzat közfoglalkoztatási tervének elfogadása.
/Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy az írásos előterjesztés megküldésre került a
Képviselő-testület tagjainak, megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az írásos
előterjesztés tárgyában?
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt határozati javaslatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
5/2009.(III.25.)Öh. számú határozat
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Cece
Nagyközség Közfoglalkoztatási Tervét a melléklet szerint
elfogadja és 5 napon belül megküldi a Magyar Államkincstár
(8000 Székesfehérvár , Petőfi S. u. 8.) részére.
Felelős:
Varga Gábor polgármester
Határidő: 2009. március 30.

2.) Cecei Iskola átszervezésének ügye.
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Cecei Általános Iskola átszervezése az alapi
tagintézmény feladat ellátási helyeinek összevonása miatt kerül sor, továbbá a mellékelt Alapító
Okiratban foglalt változások miatt.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az írásos előterjesztés tárgyában?
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt határozati javaslatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
6/2009.(III.25.)ÖH. számú határozat
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) bek. g) pontja, a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§. (1) bekezdése alapján – Alap, Sáregres és Vajta
községek önkormányzatai képviselő-testületeinek előzetes egyetértő vélemény-nyilvánításának
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ismeretében – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. (a továbbiakban: Kt) 37. § (5)
bekezdésében foglalt tartalommal az Cecei Iskola 2008. augusztus 31-i hatállyal elfogadott Cecén,
2008. augusztus 28.-án kelt Alapító okiratát (továbbiakban: Alapító okirat) alábbiak szerint
módosítja:
1./ Az Alapító okirat 1.) pontja alábbiak szerint módosul:
1.) Az intézmény neve:
Cecei Általános Iskola
TEÁOR száma: 8010 Általános Iskola nappali rendszerű nevelés, oktatás
OM azonosító: 038726
Alapítás dátuma: 1981.
2./ Az Alapító okirat 3.) pontja alábbiak szerint módosul:
3.) Az intézmény telephelyei:
7011 Alap, Béke u.12.
3./Az Alapító okirat 6.) pontja alábbiak szerint módosul:
6.) Az intézmény fenntartó szerve:
Cece- Alap- Sáregres- Vajta Iskolai Intézményfenntartó Társulási Megállapodás (a
továbbiakban: Társulási Megállapodás) alapján Cece Nagyközség Önkormányzata (7013 Cece,
Deák Ferenc u. 13.), Alap Község Önkormányzata (7011 Alap, Dózsa György u. 31.), Sáregres
Község Önkormányzat (7014 Sáregres, Kossuth u. 10.), Vajta Község Önkormányzata (7041
Vajta, Szabadság tér 1.) (a továbbiakban: Társult Önkormányzatok).
4./ Az Alapító okirat 7.) pontja alábbiak szerint módosul:
7.) Az intézmény tagintézménye:
Cecei Általános Iskola Alapi Tagintézménye 7011 Alap, Béke u.12.
5./ Az Alapító okirat 9.) pontja alábbiak szerint módosul:
9.) Az intézmény az általános iskolai oktatási, nevelés feladatait a Kt. 26. §-a, a sajátos nevelési
igényű tanulók oktatását, nevelését a Kt. 30. §-a, az intézményi pedagógiai program és helyi tanterv,
az intézményi minőségirányítási program, valamint Sárbogárdi Kistérség Közoktatás-fejlesztési
Terve alapján végzi.
a) Kötelező feladatként ellátandó alaptevékenysége:
801214
Általános iskola nappali rendszerű nevelés, oktatás.
b)

Kiegészítő tevékenysége:
801225
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv
alaptevékenysége körében a sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű, az általános iskola 1-8. évfolyamain, a 6. évfolyamos
gimnázium 7-8. évfolyamain, a 8 évfolyamos gimnázium 5-8.
évfolyamain (beleértve a párhuzamos oktatás keretei között az 5-8.
évfolyamokon művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is) a
tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola pedagógiai irányításával,
vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további
tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat attól függetlenül, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása
külön, vagy a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal közösen történik. Itt,
kell szerepeltetni továbbá a szakmai célú beszerzésekkel, fejlesztésekkel és
az intézményi vagyon működtetésével (üzemeltetésével, fenntartásával)
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is.
805113 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás szorgalmi időben.
551360 Otthoni ellátás keretében biztosított különleges gondozás.
924036 Diáksport.
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552323

Iskolai intézményi közétkeztetés.

6./ Az Alapító okirat 11.) pontja alábbiak szerint módosul:
11.) Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv.
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény.
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv.
A bérgazdálkodási jogkör gyakorlója az igazgató.
A költségvetési szerv gazdálkodási és pénzügyi feladatainak ellátását Cece Nagyközségi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv –
végzi.
7./ Az Alapító okirat 12.) pontja alábbiak szerint módosul:
12.) Maximális gyermek-, tanulólétszám: 598
Ebből székhelyintézmény:
390
tagintézmény:
208
8./ Az Alapító okirat 13.) pontja alábbiak szerint módosul:
13.) Évfolyamok száma: 1-8 évfolyam.
Székhely intézmény: 2x1. osztály, 2x 2.osztály, 2x3. osztály, 2x 4.osztály, 2x5.osztály,
1x 6. osztály, 2x7. osztály, 2x 8.osztály.
Tagintézmény:
1x 1-8. osztály.
9./ Az Alapító okirat 15.) pontja alábbiak szerint módosul:
15.) Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv.
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény.
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv.
A bérgazdálkodási jogkör gyakorlója az igazgató.
A költségvetési szerv gazdálkodási és pénzügyi feladatainak ellátását Cece Nagyközségi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv –
végzi. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön megállapodásban rögzíti.
10./ Az Alapító okirat 16.) pontja alábbiak szerint módosul:
16.) A feladat ellátását szolgáló vagyon:
A Társult Önkormányzatok a tulajdonjog megtartása mellett, határozatlan időre térítésmentes
használatba adják az alábbi ingatlanokat, a bennük lévő teljes berendezéssel, felszereléssel és
ingóságokkal:
b) cecei 1137. hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő 18.847 m2
nagyságú, természetben Cece, Árpád u. 3. szám alatti ingatlanvagyon;
c) alapi 467 hrsz alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő 1.235 m2
nagyságú, természetben Alap Béke u. 12. szám alatti ingatlanvagyon.
11./ Az Alapító okirat 18.) pontja alábbiak szerint módosul:
18.)Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetője az igazgató, akit „a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben” szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5.§.-ában
rögzített pályázati eljárással Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – Alap,
Sáregres és Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületei előzetes egyetértő véleményének
ismeretében – nevez ki, s gyakorolja tekintetében a Társulási Megállapodásban foglalt
rendelkezések szerint a munkáltatói jogokat.
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszonyt létesítenek.
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Az Alapító okirat I. számú módosításának rendelkezései 2009.augusztus 31.napján lépnek
hatályba.
Móré Boglárka képviselő 14,20 órakor
megérkezett a Képviselő-testület ülésére.

3.) Alapi Óvoda átszervezésének ügye.
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Testület tagjait, hogy a z Alapi Óvoda átszervezése az
alapi intézményben történő bölcsődei csoport indítása miatt vált szükségessé, továbbá a mellékelt
Alapító Okiratban foglaltak miatt.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az írásos előterjesztés tárgyában?
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt határozati javaslatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
7/2009.(III.25.)ÖH. számú határozat
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapi Óvoda és Egységes
Óvoda-bölcsőde Alapító Okiratának elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde (7011. Alap,
Vörösmarty u. 7.) alapító okirat I. számú módosításának tervezetét megismerte és az
alábbi módosításokkal javasolta Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
javasolja elfogadásra:
„1./ Az Alapító okirat 12.) pontja alábbiak szerint módosul:
12.) Az intézmény kapacitása:
10 csoportszoba
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde
2 óvodai csoport
1 egységes óvoda-bölcsődei csoport
Alsószentiváni Óvoda 1 óvodai csoport
Cecei Óvoda
4 óvodai csoport
Sáregresi Óvoda
1 óvodai csoport
Vajtai Óvoda
1 óvodai csoport „
2./ Az Alapító okirat 13.) pontja alábbiak szerint módosul:
Felvehető gyermekek maximális létszáma:
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde
67 fő
ebből: óvodai csoportok
50 fő
egységes óvoda-bölcsődei csoport
17 fő
Alsószentiváni Óvoda
25 fő
Cecei Óvoda
100 fő
Sáregresi Óvoda
25 fő
Vajtai Óvoda
25 fő”
Felelős:
Varga Gábor polgármester
Határidő:
2009. március 31.

242 fő
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4.) Társulási megállapodás elfogadása Alapi Óvoda tekintetében.
/Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az Alapi Óvoda társulási
megállapodása megküldésre került a Testület tagjainak, a megállapodásban 3 óvodai csoport
szerepel a 4 helyett, továbbá a férőhelyek számát 100 főben javasolta meghatározni. Megkérdezte,
hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az írásos anyag tekintetében?
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt határozati javaslatot az elhangzott módosításokkal.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

8/2009.(III.25.)ÖH. számú határozat
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Alap –
Alsószentiván – Cece – Sáregeres – Vajta Óvodai Intézményfenntartó
Társulási megállapodás I. számú módosítása tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Alap – Alsószentiván – Cece – Sáregeres – Vajta
Óvodai Intézményfenntartó Társulási megállapodás I. számú
módosításának tervezetét megismerte és az alábbi módosításokkal
javasolta Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének javasolja
elfogadásra:
A Cecei Óvoda kapacitása: 4 óvodai csoport
Felvehető gyermekek maximális létszáma: Cecei Óvoda 100 fő
Felelős:
Varga Gábor polgármester
Határidő: 2009. március 31.

5.) Társulási megállapodás elfogadása Cecei Általános Iskola tekintetében.
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Cecei Általános Iskola
társulási megállapodása megküldésre került a Testület tagjainak.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az írásos anyag tekintetében?
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt határozati javaslatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
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9/2009.(III.25.)ÖH. számú határozat
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Alap – Cece –
Sáregeres – Vajta Iskola Intézményfenntartó Társulási megállapodás I.
számú módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület Alap – Cece – Sáregeres – Vajta Óvodai
Intézményfenntartó Társulási megállapodás I. számú módosításának
tervezetét elfogadja.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős:
Varga Gábor polgármester

6.) Cecei Iskola 2008-2009-es tanév I. félévi beszámolója.
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Ráczné Pincési Julianna
Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az iskola beszámolója
megküldésre került a Testület tagjainak. Megkérdezte Ráczné Pincési Juliannát, hogy van-e szóbeli
kiegészítése az írásos előterjesztéshez.
Ráczné Pincési Julianna igazgató: Elmondta, hogy nincs szóbeli kiegészítése.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így Varga Gábor polgármester
szavazásra bocsátotta a mellékelt határozati javaslatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
10/2009.(III.25.)ÖH. számú határozat
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei
Általános Iskola 2008/2009. I. félévi tevékenységéről szóló beszámoló
tekintetében az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a Cecei Általános Iskola 2008/2009. I. félévi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:
Varga Gábor polgármester

7.) Cecei Iskola igazgatói álláshelyére pályázat kiírása.
/Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a napirendi pont előterjesztés a testületi anyag
mellékletét képezte. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a napirenddel
kapcsolatosan.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt határozati javaslatot.
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
11/2009.(III.25.)ÖH. számú határozat
Cece Nagyközség Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet a Cecei Iskola intézményvezető
(magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye: Fejér Megye, 7013 Cece, Árpád út 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Intézményvezetői, pedagógiai, tanügyi igazgatási, pénzügyi vezetői feladatok
(közoktatási törvény alapján).
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 16-18. §-ai szerint meghatározottak alapján:
- Főiskolai végzettség,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Magyar állampolgárság,
- Büntetlen előélet,
- Szakmai önéletrajz.
- Pályázó szakmai programja.
A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai életrajz,
- az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- iskolai végzettséget, illetve szakképesítést, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2009.
augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Cece Nagyközség Önkormányzata címére történő
megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 13. ).
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 30.
Határidő:
Felelős:

megjelentetésre azonnal,
pályázat benyújtására: 2009. június 15.
Elbírálásra: 2009. június 30.
Varga Gábor polgármester

8.) Cecei Iskola közoktatási esélyegyenlőségi tervének elfogadása.
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Cecei Általános Iskola
közoktatási esélyegyenlőségi terve megküldésre került a Testület tagjainak.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az írásos anyag tekintetében?
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Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt határozati javaslatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
12/2009.(III.25.)ÖH. számú határozat
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Iskola
közoktatási esélyegyenlőségi tervének tárgyában az alábbi döntést
hozta:
A Képviselő-testület a Cecei Általános Iskola
esélyegyenlőségi tervét megismerte és elfogadja.

közoktatási

Határidő: azonnal
Felelős:
Varga Gábor polgármester

9.) Pályázat benyújtása közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére Alapi
Óvoda tekintetében
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletété képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a bölcsődék és
közoktatási intézményének infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről” szóló 8/2009.(II.26.)ÖM. Rendeletben
meghirdetett támogatásokra pályázatot kíván benyújtani Alap Község Önkormányzata.
A
pályázatban az alapi óvoda épületét, továbbá a cecei óvoda épületét szeretnék felújítani. A
pályázathoz szükséges önrészt a tagintézmények elhelyezkedése szerinti Önkormányzat biztosítani,
így a cecei óvoda tekintetében Cece Nagyközség Önkormányzata a mellékelt határozati javaslat
szerint.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az írásos anyag tekintetében?
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt határozati javaslatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
13/2009.(III.25.)ÖH. számú határozat
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy pályázatot kíván benyújtani „A bölcsődék és közoktatási
intézményének infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok
beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről” szóló
8/2009.(II.26.)ÖM. Rendelet (továbbiakban:
ÖM. rendelet) szerint
meghirdetett felhívásra az Alapi Óvoda Cecei Óvoda tagintézménye (7013
Cece, Deák F. u. 35.) infrastrukturális fejlesztésére 10.000.000.-forint
támogatási igény megjelölésével.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a
pályázat keretében benyújtandó pályázati projekt megvalósítását
11.111.111.-forint összegben vállalja, melyhez szükséges önerőt,
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1.111.111.-forintot, az Önkormányzat 2009. évi
beruházási és felújítási előirányzat terhére biztosítja.

költségvetésének

A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Gábor polgármestert, hogy a
határozatról a pályázatot benyújtó Alap Község Önkormányzatát értesítse.
Felelős:
Határidő:

Varga Gábor polgármester
azonnal

10.) Pályázat benyújtása közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére Cecei

Általános Iskola tekintetében
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a bölcsődék és
közoktatási intézményének infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 8/2009.(II.26.)ÖM. Rendeletben
meghirdetett támogatásokra a Cecei Általános Iskola cecei és alapi tagintézményének
infrastrukturális fejlesztésére pályázatot. A pályázathoz szükséges önrészt a tagintézmények
elhelyezkedése szerinti Önkormányzat biztosítaná, a mellékelt határozati javaslat alapján.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az írásos anyag tekintetében?
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt határozati javaslatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
14/2009.(III.25.)ÖH. számú határozata
I. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy pályázatot kíván benyújtani „A bölcsődék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése, valamin közösségi buszok beszerzése támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről” szóló 8/2009.(II.26.)ÖM rendelet
(továbbiakban: ÖM. rendelet) szerint meghirdetett felhívásra a Cecei Iskola (7013
Cece, Árpád u. 3.) infrastrukturális fejlesztése 20.000.000.-forint támogatási igény
megjelölésével.
II. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a pályázat
keretében benyújtandó pályázati projekt megvalósítását 13.333.333.-forint
összegben, melyhez szükséges önerőt, azaz 1.333.333.-forintot az Önkormányzat
2009. évi költségvetésének beruházási és felújítási előirányzat terhére biztosítja.
III. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az ÖM. rendeletben
meghirdetett felhívásra a pályázatot Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai
Intézményfenntartó Társulás székhelytelepülésként, mint a Cecei Iskola felügyeleti
szerve nyújtja be.
IV. A pályázat székhely intézmény – 7013 Cece, Árpád u. 3. - , valamint az egyik
tagintézmény - 7011. Alap, Béke u. 12. – infrastrukturális fejlesztésére irányul. A
pályázat keretében megvalósítandó pályázati projekt teljes bekerülési költsége:
22.493.933.-forint, melyből
- a cecei iskola fejlesztésének bekerülési költsége 13.333.333.-forint
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- az alapi iskola fejlesztésének bekerülési költsége 9.160.600-forint.
A fejlesztések településekre eső önrészét a két pályázó társult település saját
önkormányzatának 2009. évi költségvetésének terhére testületi határozatban vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Gábor polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: Varga Gábor polgármester
Határidő: 2009. április 3.

11.)

Móré Boglárka képviselő bizottsági tisztségről történő lemondása

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Móré Boglárka képviselő
benyújtotta lemondását bizottsági tisztségei tekintetében. Így 2009. február 18-i hatállyal lemondott
Művelődési-, Oktatási és Sport Bizottság Elnöki tisztjéről, továbbá a Pénzügy Bizottsági tagságáról.
Elmondta, hogy Móré Boglárka döntését tiszteletben tartja. Megköszönte eddigi munkáját.

12.) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy Móré Boglárka bizottsági tisztségeiről történő
lemondása miatt a Képviselő-testületnek szükséges módosítania a Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatát atekintetben, hogy a bizottsági posztok betöltöttek legyenek.
Javasolta, hogy Menyhárt Tamást válassza meg a Művelődési-, Oktatási és Sport Bizottság
Elnökéneke a Képviselő-testület, a Pénzügyi Bizottság összetételét javasolta változatlanul hagyni.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az elhangzottakhoz?
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt határozati javaslatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2009.(III.27.)ÖR. rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2003. (V.01.) ÖR. rendelet módosításáról

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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Mivel további kérdés, hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 16,20 órakor a
Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette.
KMF.
Varga Gábor
polgármester
Menyhárt Tamás

Simon János
jegyző
Mészáros Istvánné
Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők.
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