
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének   

2009. március 31-én  1430 órai kezdettel tartott rendkívüli  üléséről 
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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

15/2009.(III.31.)Öh. számú határozat Cecei Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 

16/2009.(III.31.)Öh. számú határozat Közbeszerzési terv elfogadása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 31-én 14
30

 órai 

kezdettel tartott rendkívüli 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 

   Mészáros Istváné  képviselő 

   Menyhárt Tamás   képviselő 

   Móré Boglárka  képviselő  

Péter István   képviselő 

   Ráczné Pinczési Julianna képviselő 

Távol maradt: 

 

   Dr. Leposa Zoltán   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 9 

fő jelen van. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Albert István és Csányi Kálmán képviselőket javasolta megválasztani. 

Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra. 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Albert István és Csányi Kálmán  

képviselőkre, valamint a napirendi pontra tett javaslatot elfogadta. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

1.) Cecei Általános Iskola Alapító Okiratának elfogadása. 

      Előadó: Varga Gábor polgármester 

2.) Cece Nagyközség Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési terve 

       Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

1.) Cecei Általános Iskola Alapító Okiratának elfogadása. 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Cecei Általános Iskola Alapító Okiratát módosítani 

szükséges a 2009. március 25-én elfogadottakhoz képest, a mellékelt határozati javaslat szerint, 

mivel az alábbi szövegezés kimaradt az alapító okiratból: 

„A székhely és a tagintézmény a szülők igénye alapján iskolaotthonos (egész napos) nevelést és 

oktatást biztosít a tagintézmény vonatkozásában az első évfolyamon, a székhely intézmény 

vonatkozásában az első és második évfolyamon. 
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A székhely és a tagintézmény a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség kibontakoztató és 

integrált képzését is ellátja.” 

 

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: 

 

15/2009.(III.31.)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 

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 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. 

 

A székhely és a tagintézmény a szülők igénye alapján iskolaotthonos (egész napos) nevelést és 

oktatást biztosít a tagintézmény vonatkozásában az első évfolyamon, a székhely intézmény 

vonatkozásában az első és második évfolyamon. 

 

A székhely és a tagintézmény a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség kibontakoztató és 

integrált képzését is ellátja. 

       

Az Alapító okirat II. számú módosításának rendelkezései 2009. augusztus 31. napján lépnek 

hatályba. 

 

 

1.) Cece Nagyközség Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési terve 
/Előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./     

Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester Tájékoztatta a Testület tagjait, hogy az Önkormányzat 2009. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének írásos anyag megküldésre került a testületi anyaggal. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek a napirendi pont 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: 
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16/2009.(III.31.)ÖH. számú határozat 
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évre 

vonatkozó közbeszerzési terv elfogadása tárgyában az alábbi döntést 

hozta: 

 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

önkormányzat a jegyzőkönyv melléklete szerinti 2009. évre vonatkozó 

közbeszerzési tervét elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gábor polgármester 

 

 

Mivel további kérdés, hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 14,50 órakor a 

Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette. 

 

KMF. 

 

 

  Varga Gábor         Simon János 

           polgármester              jegyző 

   

 

 

 

  Albert István         Csányi Kálmán 

Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők. 


