JEGYZŐKÖNYV
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. április 29-én 1400 órai kezdettel tartott üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
TÁRGYA
17/2009.(IV.29.)Öh. számú határozat Fejér Víz Zrt. bérüzemeltetett vízközművek 2009. évi
beruházási javaslat elfogadása
18/2009.(IV.29.)Öh. számú határozat Cece Nagyközség kistérségi közlekedési szolgáltatáshoz
szükséges busz beszerzése tárgyában kiírt egyszerű
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
19/2009.(IV.29.)Öh. számú határozat Községi Könyvtár 2008. évi tevékenységről szóló
beszámoló elfogadása
20/2009.(IV.29.)Öh. számú határozat Cecei Polgári Sport Egyesület 2008. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadása
21/2009.(IV.29.)Öh. számú határozat Gerlice Néptánc Egyesület 2008. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása
22/2009.(IV.29.)Öh. számú határozat „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása
23/2009.(IV.29.)Öh. számú határozat Óvoda intézményfenntartó társulás 2008. évi
költségvetésének módosítása
24/2009.(IV.29.)Öh. számú határozat Óvoda intézményfenntartó társulás 2008. évi
költségvetésének végrehajtásának elfogadása
25/2009.(IV.29.)Öh. számú határozat Iskola intézményfenntartó társulás 2008. évi
költségvetésének módosítása
26/2009.(IV.29.)Öh. számú határozat Iskola intézményfenntartó társulás 2008. évi
költségvetésének végrehajtás
27/2009.(IV.29.)Öh. számú határozat Iskola Alapító Okirat módosítása

30/2009.(IV.29.)Öh. számú határozat

Cecei Iskola házirendjének és Szervezeti és Működési
Szabályzatának véleményezése
Cece Polgármesteri Hivatal belsőellenőrzésének
Intézkedési terve
Óvoda belsőellenőrzésének Intézkedési terve

31/2009.(IV.29.)Öh. számú határozat

Orvosi gép- és műszerek térítésmentes átadása

32/2009.(IV.29.)Öh. számú határozat

Korrekt Kút Kft. kérelmének támogatása

33/2009.(IV.29.)Öh. számú határozat
34/2009.(IV.29.)Öh. számú határozat

Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft. ajánlatának
elutasítása
Kirali Zoltán vételi ajánlatának elutasítása

35/2009.(IV.29.)Öh. számú határozat

Alapi Óvoda Alapító Okiratának módosítása

36/2009.(IV.29.)Öh. számú határozat

Polgármesteri Hivatal köztisztviselői álláshelyeinek
csökkentése
Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb
támogatására történő kérelem benyújtása
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

28/2009.(IV.29.)Öh. számú határozat
29/2009.(IV.29.)Öh. számú határozat

37/2009.(IV.29.)Öh. számú határozat
38/2009.(IV.29.)Öh. számú határozat

A testületi ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:
RENDELET
SZÁMA
TÁRGYA
Az
önkormányzat
2008.évi
költségvetésének
megállapításáról szóló
7/2009.(IV.30.)ÖR. rendelete
8/2009.(IV.30.)ÖR. rendelete
9/2009.(IV.30.)ÖR. rendelete

2/2008.(II.18.)Ör.számú rendeletének módosításáról
Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása
A helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről
szóló 3/2009(II.13.)ÖR. rendelet módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 29-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

Tanácskozási joggal résztvevő:
Simon János

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

15,21 órától
14,50 órától - 15,37 óráig
14,22 órától

jegyző

Meghívott:
Kiss Ágnes
Sárvári Ilona
Petrovics Péterné
Szabó László

Gerlice Néptáncegyesület képviseletében
Könyvtári asszisztens
„Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
FEJÉR VÍZ RT. képviseletében

Varga Gábor Polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről a 10 fő képviselő közül 7
fő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Albert István és Csányi Kálmán képviselőket javasolta megválasztani.
Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Albert István és Csányi Kálmán
képviselőkre, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.
Elfogadott napirendi pontok:
1.)
Fejér Víz Zrt. bérüzemeltetett vízközművek 2009. évi beruházási javaslata.
Előadó: Varga Gábor polgármester
2.)
Közbeszerzés eredményének megállapítása közösségi busz beszerzése tárgyában
Előadó: Varga Gábor polgármester
3.)
Beszámoló a Községi Könyvtár 2008. évi tevékenységéről
Előadó: Sárvári Ilona könyvtáros
4.)
Beszámoló Polgári Sport Egyesület 2008. évi tevékenységéről
Előadó: Menyhárt Tamás elnök
5.)
Beszámoló Gerlice Néptáncegyesület 2008. évi tevékenységéről
Előadó: Iker Józsefné elnök
6.)
Beszámoló „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi
tevékenységéről.
Előadó: Petrovics Péterné vezető
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7.)

8.)

9.)
10.)
11.)
12.)

13.)
14.)
15.)

16.)
17.)

18.)

19.)
20.)
21.)

22.)
23.)
24.)
25)

1.)

Óvoda Intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetésének módosításának
véleményezése
Előadó: Varga Gábor polgármester
Óvoda Intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetésének végrehajtásának
véleményezése
Előadó: Varga Gábor polgármester
Iskola intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Varga Gábor polgármester
Iskola intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetésének beszámolója
Előadó: Varga Gábor polgármester
Cece Nagyközség Önkormányzat 2008. évi költségvetésének 3. számú módosítása
Előadó: Varga Gábor polgármester
Beszámoló Cece Nagyközség Önkormányzat 2008. évi költségvetésének zárszámadási
beszámolója.
Előadó: Varga Gábor polgármester
Cecei Általános Iskola alapító okiratának II. számú módosítása
Előadó: Varga Gábor polgármester
Cecei Iskola házirendjének és Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése.
Előadó: Ráczné Pincési Julianna igazgató
Intézkedési terv elfogadása Cece Polgármesteri Hivatal belsőellenőrzésének
tekintetében.
Előadó: Simon János jegyző
Intézkedési terv elfogadása Óvoda Intézményfenntartó Társulás tekintetében.
Előadó: Simon János jegyző
Javaslat a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
rendelet módosítására.
Előadó: Simon János jegyző
Orvosi gép- és műszerek térítésmentes átadása Dr. Hirsch Egészségügyi és Szolgáltató
Betéti Társaság részére.
Előadó: Varga Gábor polgármester
Korrekt Kút Kft. kérelme.
Előadó: Varga Gábor polgármester
Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft. ajánlata.
Előadó: Varga Gábor polgármester
Kirali Zoltán kérelme az Önkormányzat Nap utcai ingatlanjának értékesítése
tárgyában.
Előadó: Varga Gábor polgármester
Alapi Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Varga Gábor polgármester
Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentése
Előadó: Simon János jegyző
Egyéb ÖNHIKI benyújtása
Előadó: Varga Gábor polgármester
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Simon János jegyző
Fejér Víz Zrt. bérüzemeltetett vízközművek 2009. évi beruházási javaslata.
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Fejér Víz Zrt. elkészítette bérüzemeltetett
vízközmű 2009. évi beruházási javaslatait megküldte. Megkérdezte, hogy a Testületnek van-e
kérdése az írásos anyaghoz?
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Péter István képviselő: Megkérdezte, hogy a 300.000.-forint az idei évre tervezett bekötési költség
hány darab bekötést takar?
Szabó László: Elmondta, hogy pontos számot nem tud mondani. Amennyiben útfelújítások lesznek
a településen, akkor ezeket az új bekötéseket arra a területre koncentrálják. A csere során nem csak
a hibás részt cserélik, hanem az egész bekötési részt. Egy komplet bekötés csere 40-50.000.-forint.
Mészáros Istvánné képviselő: Megkérdezte, hogy miért van szükség új tűzcsapokra.
Szabó László: Elmondta, hogy azokon a helyeken, ahol a tűzcsapokat elhelyeznék a beépítettség
indokolja a csapok elhelyezését.
Mészáros Istvánné képviselő: Megkérdezte, hogy milyen állapotban vannak a cecei kutak.
Szabó László: Elmondta, hogy a kutak közül az egyiknél több felújítási munkát is el kell végezni. A
glóbusz festése tavaly megtörtént, azzal nincs gond.
Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy a tavaly említett polifoszfát adagolás mikor indul
az ivóvíz rendszer tekintetében?
Szabó László: Elmondta, hogy mindenképpen értesítik előtte a lakosságot, a várható időpont június
körül tervezték.
Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e egyéb kérdése a Testület tagjainak?
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt határozati javaslatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
17/2009.(IV.29.)ÖH. számú határozat
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Víz
Zrt. bérüzemeltetett vízközművek 2009. évi beruházási javaslata
tekintetében az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület elfogadja a Fejér Víz Zrt. ajánlatát a
bérüzemeltetett vízközművek 2009. évi beruházási javaslata
tekintetében, egyúttal felhatalmazza Varga Gábor polgármestert,
hogy a mellékelt szerződést a beruházások tekintetében aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gábor polgármester
14,22 órakor Móré Boglárka képviselő
megérkezett a Képviselő-testület ülésére.
2.)

Közbeszerzés eredményének megállapítása közösségi busz beszerzése tárgyában
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Simon János jegyző

Simon János jegyző: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a közösségi busz beszerzésére
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásra 3 pályázat érkezett határidőben. A három pályázat közül két
pályázat érvénytelen formai hibák miatt.
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A mellékelt értékelésben részletesen szerepel a bizottság összegzése az ajánlat tárgyában.
Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a napirendi
pont tárgyában?
A napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólás, kérdés, vélemény 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:
18/2009.(IV.29.)ÖH. számú határozata
Cece Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: ajánlatkérő) a Cece
Nagyközség kistérségi közlekedési szolgáltatáshoz szükséges busz beszerzése
tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeként az alábbi határozatot
hozza:
1.) Megállapítja, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásra történt
pályázati felhívás eredményes volt.
2.) Az ajánlatkérő az ajánlattevő (1) pályázatát érvényesnek minősíti, mivel az
tartalmazzák mind a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv.
(továbbiakban: kbt.), valamint a dokumentációban foglalt
követelményeket.
3.) Az ajánlatkérő az alábbi ajánlattevőket (2) kizárja az eljárásból, mivel azok
érvénytelenek formai hiba miatt:
a.)
b.)
II.

Berta Vadász Autócentrum Kft. (8000 Székesfehérvár, Palotaváros
Garázssor
Autócentrum Gödöllő Zrt., 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 1.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásra létrehozott Bizottság által az értékelési
szempontok alapján, továbbá tekintettel a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat alapján
1.) Az eljárás nyertese: Autó Formula Kft.
Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 2400 Dunaújváros, Béke tér 1.

III.
IV.

3.)

Az ajánlatkérő kijelenti, hogy – a egyszerű eljárásra szóló ajánlati felhívásban
meghatározottak szerint- az eredmény kihirdetésének időpontja 2009. április 29.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Varga Gábor
polgármestert, hogy az eljárás nyertesével kistérségi közlekedési szolgáltatáshoz
szükséges busz beszerzése tárgyában a szerződést megkösse.
Felelős:

Varga Gábor polgármester

Határidő:

azonnal

Beszámoló a Községi Könyvtár 2008. évi tevékenységéről
Előadó: Sárvári Ilona könyvtáros

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a beszámoló írásban a testületi anyag részeként
megküldésre került a képviselőknek. Megkérte a Művelődési- és Oktatási Bizottság elnökét
Menyhárt Tamást, hogy a Bizottsági ülésen a napirendi ponttal kapcsolatosan tárgyaltakról
tájékoztassa a Testület tagjait.
Menyhárt Tamás Művelődés-, Oktatási- és Sport Bizottság elnöke: Tájékoztatta a Képviselőtestület tagjait, hogy a Bizottság ülése határozatképtelen volt.
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Varga Gábor polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdésük a
napirendi pont kapcsán?
Menyhárt Tamás képviselő: Hiányolta a Művelődési Ház pénzügyi beszámolóját.
Kiss Ágnes pénzügyi előadó: Elmondta, hogy a Művelődési Ház pénzügyi elszámolása az előző
évre az önkormányzat zárszámadásának részét képezi, abból megismerhető.
A napirendi ponttal kapcsolatos további hozzászólás, kérdés, vélemény 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:
19/2009.(IV.29.)ÖH. számú határozat
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi
Könyvtár 2008. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
tárgyában az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület elfogadta a Községi Könyvtár 2008. évi
tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Megköszönte Sárvári Ilona munkáját.
4.)

Beszámoló Polgári Sport Egyesület 2008. évi tevékenységéről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Menyhárt Tamás elnök

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Testület tagjait, hogy a beszámoló megküldésre került
a Testület anyagával.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az írásos anyaghoz?
Móré Boglárka képviselő: Megkérdezte, hogy a tavalyi beszámolókor említett tagdíjemelés
megvalósult-e?
Menyhárt Tamás elnök: Elmondta, hogy az idei tagdíj 5.000.-forint.
Varga Gábor polgármester: Véleménye szerint a sport egyesület bármennyi támogatást képes
lenne elkölteni, ha az Önkormányzat 6 millió forintot adna, akkor is 6.200.000, vagy 6.300.000.forintra lenne szükséges az egyesületnek, vagyis 2-300.000.-forint mindig több lenne a kiadás mint
a bevétel.
Menyhárt Tamás elnök: Elmondta, hogy a költségvetésen kívül is sok segítséget kapnak, és az
előző évi pénzügyi elszámolásból 1 millió forint hitel.
Albert István képviselő: Sokallta a benzin költséget, amit a fű nyírására elszámolt az SE.
Menyhárt Tamás elnök: Elmondta, hogy a fűnyírási szezonban 2-3 naponta kell füvet nyírni.
Móré Boglárka képviselő: Megkérdezte, hogy milyen hirdetéseket kellett feladni a PSE-nek, ami
feltüntetésre került a beszámolóban.
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Menyhárt Tamás elnök: Elmondta, hogy az adó 1%-ának gyűjtésére adott fel hirdetést a Bogárd és
Vidéke és a Fejér Megyei Hírlap újságban.
Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak beszámoló
tekintetében?
A napirendi ponttal kapcsolatos további hozzászólás, kérdés, vélemény 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:
20/2009.(IV.29.)ÖH. számú határozat
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Cecei Polgári Sport Egyesület 2008. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi döntést
hozza:
A Képviselő-testület elfogadja a Cecei Polgári Sport
Egyesület 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős:
Varga Gábor polgármester
15,21 órakor Fazekas Gábor alpolgármester
megérkezett a Képviselő-testület ülésére.
5.)

Beszámoló Gerlice Néptáncegyesület 2008. évi tevékenységéről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Kiss Ágnes egyesület tagja

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Testület tagjait, hogy a beszámoló megküldésre került
a Testület anyagával.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az írásos anyaghoz?
Móré Boglárka képviselő: Elmondta, hogy dicséretesnek tartja a néptáncosok tevékenységét.
Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a 2008/2009-es év áttörést hozott az együttes
számára, megérett a sok munka gyümölcse. Megköszönte a táncosok munkáját.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak beszámoló tekintetében?
A napirendi ponttal kapcsolatos további hozzászólás, kérdés, vélemény 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:
21/2009.(IV.29.)ÖH. számú határozat
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Gerlice Néptánc Egyesület 2008. évi tevékenységéről
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szóló beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi döntést
hozza:
A Képviselő-testület elfogadja a Gerlice Néptánc
Egyesület 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót
Határidő:
Felelős:
6.)

azonnal
Varga Gábor polgármester

Beszámoló „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi
tevékenységéről.
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Petrovics Péterné vezető

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Szociális és
Egészségügyi Bizottság ülésén tárgyalta a a „Háló” beszámolóját. Megkérte Albert Istvánt a
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Testületet a bizottság javaslatáról.
Albert István bizottsági elnök: Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a
„Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy véleménye szerint a családsegítőnek a válság miatt
nőni fog a feladata. Szeretné, ha a tavaly létrehozott határozottabban , dinamikusabban működne. A
falu szociális feltérképezése, a problémák felismerése a „Háló” feladata. A családsegítésénél és a
gyermekjóléti szolgálatnál kéri az aktivitás növelését. Kérte, hogy arról a 10-15 családról, akik már
most is problémásak készüljön feljegyzés, javaslat a gondozásra.
Petrovics Péterné intézményvezető: Elmondta, hogy jelenleg is történnek feljegyzések a problémás
családokról, hiszen ez törvényi kötelezettség.
Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a beszámoló
tekintetében?
A napirendi ponttal kapcsolatos további hozzászólás, kérdés, vélemény 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:
22/2009.(IV.29.)ÖH. számú határozat
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület elfogadja a „Háló” Dél-Mezőföldi
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi
tevékenységéről szóló beszámolót
Határidő:
Felelős:

azonnal
Varga Gábor polgármester
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Dr. Leposa Zoltán képviselő 15,37 órakor
távozott a Képviselő-testület üléséről
7.) Óvoda Intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetésének módosításának
véleményezése
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság
ülésén tárgyalta az óvoda intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetésének módosítását.
Megkérte Péter Istvánt a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Testületet a bizottság javaslatáról.
Péter István bizottsági elnök: Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az
óvoda intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetésének módosítását.
Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a beszámoló
tekintetében?
A napirendi ponttal kapcsolatos további hozzászólás, kérdés, vélemény 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:
23/2009.(IV.29.)ÖH. számú határozat
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az
óvoda
intézményfenntartó
társulás
2008.
évi
költségvetésének módosítása tárgyában az alábbi döntést
hozta:
A Képviselő-testület megismerte és elfogadásra javasolta
az óvoda intézményfenntartó társulás 2008. évi
költségvetésének módosítását az alapi Képviselő-testület
felé.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gábor polgármester
15.50 órakor Mórés Boglárka képviselő távozott
a Képviselő-testület üléséről.
8.) Óvoda Intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetésének végrehajtásának
Véleményezése
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság
ülésén tárgyalta az óvoda intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetésének végrehajtását.
Megkérte Péter Istvánt a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Testületet a bizottság javaslatáról.
Péter István bizottsági elnök: Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az
óvoda intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetésének végrehajtását.
Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a napirendi
pont tekintetében?
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A napirendi ponttal kapcsolatos további hozzászólás, kérdés, vélemény 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:
24/2009.(IV.29.)ÖH. számú határozat
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az
óvoda
intézményfenntartó
társulás
2008.
évi
költségvetésének végrehajtásának tárgyában az alábbi
döntést hozta:
A Képviselő-testület megismerte és elfogadásra javasolta
az óvoda intézményfenntartó társulás 2008. évi
költségvetésének végrehajtását az alapi Képviselő-testület
felé.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gábor polgármester
9.)

Iskola intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Varga Gábor polgármester
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság
ülésén tárgyalta az iskola intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetésének módosítását.
Megkérte Péter Istvánt a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Testületet a bizottság javaslatáról.
Péter István bizottsági elnök: Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az
iskola intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetésének módosítását.
Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a napirendi
pont tekintetében?
A napirendi ponttal kapcsolatos további hozzászólás, kérdés, vélemény 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:
25/2009.(IV.29.)ÖH. számú határozat
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az
iskola
intézményfenntartó
társulás
2008.
évi
költségvetésének módosításának tárgyában az alábbi
döntést hozta:
A Képviselő-testület iskola intézményfenntartó társulás
2008. évi költségvetésének módosítását megismerte és a
társult önkormányzatok elfogadó javaslatával egyidejűleg
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gábor polgármester
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10.)

Iskola intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetésének beszámolója
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság
ülésén tárgyalta az iskola intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetésének végrehajtását.
Megkérte Péter Istvánt a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Testületet a bizottság javaslatáról.
Péter István bizottsági elnök: Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az
iskola intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetésének végrehajtását
Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a napirendi
pont tekintetében?
A napirendi ponttal kapcsolatos további hozzászólás, kérdés, vélemény 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:
26/2009.(IV.29.)ÖH. számú határozat
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az
iskola
intézményfenntartó
társulás
2008.
évi
költségvetésének végrehajtásának tárgyában az alábbi
döntést hozta:
A Képviselő-testület iskola intézményfenntartó társulás
2008. évi költségvetésének végrehajtását megismerte és a
társult önkormányzatok elfogadó javaslatával egyidejűleg
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gábor polgármester
11.)
Cece Nagyközség Önkormányzat 2008. évi költségvetésének 3. számú
módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság
ülésén tárgyalta az önkormányzat 2008. évi költségvetésének 3. számú módosítását. Megkérte Péter
Istvánt a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Testületet a bizottság javaslatáról.
Péter István bizottsági elnök: Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az
az önkormányzat 2008. évi költségvetésének 3. számú módosítását
Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a napirendi
pont tekintetében?
A napirendi ponttal kapcsolatos további hozzászólás, kérdés, vélemény nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta a mellékelt rendelet tervezetet.
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:
CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2009.(V.01.)ÖR. RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ
2 /2008. (II.18.) ÖR. RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
12.)

Beszámoló Cece Nagyközség Önkormányzat 2008. évi költségvetésének zárszámadási
beszámolója.
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság
ülésén tárgyalta az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtását. Megkérte Péter Istvánt a
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Testületet a bizottság javaslatáról.
Péter István bizottsági elnök: Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az
önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtását.
Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a napirendi
pont tekintetében?
A napirendi ponttal kapcsolatos további hozzászólás, kérdés, vélemény 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 NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2009.(V.01.)ÖR. RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
13.)

Cecei Általános Iskola alapító okiratának II. számú módosítása
/Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy az Alapító Okirat módosítása megküldésre került a
Testület tagjainak. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az írásos anyag tekintetében?
A napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólás, kérdés, vélemény 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:
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27/2009.(IV.29.)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 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.
Szakágazati besorolása: 80120 Általános Iskolai Oktatás
a)

Kötelező feladatként ellátandó alaptevékenysége:
80121-4 Általános iskola nappali rendszerű nevelés, oktatás.
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása.
80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás szorgalmi időben.
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés.

b)

Kiegészítő tevékenysége:
55136-0 Otthoni ellátás keretében biztosított különleges gondozás.
92403-6 Diáksport.

6./ Az Alapító okirat 11.) pontja alábbiak szerint módosul:
13

11.) Az intézmény irányító szerve:
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete.
7./ Az Alapító okirat 12.) pontja alábbiak szerint módosul:
12.) Maximális gyermek-, tanulólétszám: 642
Ebből székhelyintézmény:
418
tagintézmény:
224
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.
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.
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.
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A költségvetési szervnél foglalkoztatottak a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszonyt létesítenek.
Az Alapító okirat II. számú módosításának rendelkezései 2009.augusztus 31.napján lépnek
hatályba.
Határidő:
Felelős:
14.)

azonnal
Varga Gábor polgármester

Cecei Iskola házirendjének és Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése.
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Ráczné Pincési Julianna igazgató

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a napirendi pont anyaga írásban megküldésre került a
Testület tagjainak. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az írásos anyag tekintetében?
A napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólás, kérdés, vélemény 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:
28/2009.(IV.29.)ÖH. számú határozat
Cece Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete Cecei
Iskola
házirendjének
és
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatának véleményezése tekintetében az alábbi döntést
hozta:
A Képviselő-testület - a jegyzőkönyvhöz mellékelt - Cecei
Iskola házirendjét és Szervezeti és Működési Szabályzatát
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gábor polgármester
15.)

Intézkedési terv elfogadása Cece Polgármesteri
tekintetében.
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Simon János jegyző

Hivatal

belsőellenőrzésének

Simon János jegyző: Elmondta, hogy a tavalyi év során elvégzett belső ellenőrzések során a
Polgármesteri Hivatal ellenőrzésének tekintetében a feltárt hiányosságokra intézkedésit terv készült,
amely a testületi anyag melléklete.
Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az írásos anyag
tekintetében?
A napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólás, kérdés, vélemény 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:
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29/2009.(IV.29.)ÖH. számú határozat
Cece Nagyközség önkormányzat Képviselő-testülete a
Cece
Polgármesteri
Hivatal
belsőellenőrzésének
Intézkedési terve tekintetében az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület – a jegyzőkönyvhöz mellékelt
tartalmú – Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának belsőellenőrzésének intézkedési tervét
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Simon János jegyző
16.)

Intézkedési terv elfogadása Óvoda Intézményfenntartó Társulás tekintetében.
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Simon János jegyző

Simon János jegyző: Elmondta, hogy a tavalyi év során elvégzett belső ellenőrzések során az óvoda
ellenőrzésének tekintetében a feltárt hiányosságokra intézkedésit terv készült, amely a testületi anyag
melléklete.
Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az írásos anyag
tekintetében?
A napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólás, kérdés, vélemény 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:
30/2009.(IV.29.)ÖH. számú határozat
Cece Nagyközség önkormányzat Képviselő-testülete az
óvoda belsőellenőrzésének Intézkedési terve tekintetében
az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület – a jegyzőkönyvhöz mellékelt
tartalmú – az óvoda belsőellenőrzésének intézkedési tervét
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Simon János jegyző
16,20 órakor Móré Boglárka képviselő
visszaérkezett a Testület ülésére.
17.)

Javaslat a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
rendelet módosítására.
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Simon János jegyző

Simon János jegyző: Elmondta, hogy a Képviselő-testület a szociális törvényben foglaltak alapján
2007. január 01-től kellett volna, hogy szabályozza az úgynevezett helyi méltányossági ápolási díj
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feltételeit. A Testület törvényi kötelezettségének nem tett eleget, melyre több alkalommal felhívta a
Testület figyelmét.
Ismét elkészült egy javaslat, amely az ápolási díjak helyi szabályozását tartalmazza.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, megkérte Albert István bizottsági elnököt,
hogy tájékoztassa a Testületet a Bizottság javaslatáról.
Albert István bizottság elnöke: Elmondta, hogy a Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a
helyi szociális rendelet módosítását.
Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a napirendi
pont tekintetében?
A napirendi ponttal kapcsolatos további hozzászólás, kérdés, vélemény nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta a mellékelt rendelet tervezetet.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:
CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2009.(V.01.)ÖR. RENDELETE
A A HELYI SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI
RENDSZERÉRŐL
SZÓLÓ 3/2009.(II.13.)ÖR. SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
18.)

Orvosi gép- és műszerek térítésmentes átadása Dr. Hirsch Egészségügyi és Szolgáltató
Betéti Társaság részére.
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a mellékelt
dokumentumok szerint a felsorolt gépek átadása nem történt meg. A gépeket a nevezett Bt.
használja. Az eltelt időben a gépek leamortizálódtak.
Javasolta az átadást hivatalosan is.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az írásos anyag tekintetében?
A napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólás, kérdés, vélemény 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:
31/2009.(IV.29.)ÖH. számú határozat
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Orvosi gép- és műszerek térítésmentes átadása tárgyában az
alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület térítésmentesen átadja Dr. Hirsch
Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság részére a
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Chirana
gyártmányú
egységkészüléket.

Ergostar

típusú

fogászati

Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Varga Gábor polgármester
19.)

Korrekt Kút Kft. Kérelme.
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a kérelemben szereplő terveket
támogatandónak tartja több szempontból, így javasolta a kérelemben foglalt tervek elvi támogatását.
Véleménye szerint régóta megoldatlan probléma a teherautók parkoltatása, és ezzel a lehetőséggel
megoldódnának a folyamatos lakossági panaszok.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az írásos anyag tekintetében?
A napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólás, kérdés, vélemény 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:
32/2009.(IV.29.)ÖH. számú határozat
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Korrekt Kút Kft. kérelmének tekintetében az alábbi döntést
hozta:
A Képviselő-testület a Korrekt Kút Kft. beruházási tervét
elviekben támogatja.
Határidő: folyamatos
Felelős:
Varga Gábor polgármester
21.)

Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft. ajánlata.
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az Alföldi Tej Kft.
ajánlatát megküldte a testületi ülés anyagával. Véleménye szerint az önkormányzat anyagi helyzetére
való tekintettel nem javasolt ilyen beruházásokat eszközölni.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az írásos anyag tekintetében?
A napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólás, kérdés, vélemény 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:
33/2009.(IV.29.)ÖH. számú határozat
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft. ajánlata
tekintetében az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző
Kft. által vételre ajánlott ingatlanokat nem kívánja
megvásárolni.
Határidő: azonnal
Felelős:
Varga Gábor polgármester
22.) Kirali Zoltán kérelme az Önkormányzat Nap utcai ingatlanjának értékesítése tárgyában.
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy Kirali Zoltán vásárlási ajánlatot tett az önkormányzat
tulajdonát képező Nap u. 19. számú ingatlanra. Véleménye szerint a javaslatban szereplő összegért
ne értékesítse az önkormányzat az ingatlant, hiszen az a mellékelt értékbecslés alapján többet ér.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az írásos anyag tekintetében?
A napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólás, kérdés, vélemény 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:
34/2009.(IV.29.)ÖH. számú határozat
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Kirali Zoltán vételi ajánlata tekintetében az alábbi döntést
hozta:
A Képviselő-testület Kirali Zoltán (Dunaföldvár, Baross
dűlő 37.) szám alatti lakos által tett vételi ajánlatban
szereplő összegért nem kívánja értékesíteni a Cece
Nagyközség Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező
7013 Cece, Nap u. 19. szám alatti ingatlant.
Határidő: azonnal
Felelős:
Varga Gábor polgármester
22.)

Alapi Óvoda Alapító Okiratának módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a napirendi pont anyaga írásban megküldésre került a
Testület tagjainak. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az írásos anyag tekintetében?
A napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólás, kérdés, vélemény 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:
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35/2009.(IV.29.)ÖH. számú határozat
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület megismerve az Alapi Óvoda Alapító
Okiratának valamint Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulási
Megállapodás módosítása tárgyában készített előterjesztést, az alábbi határozatot hozta:
I.

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület az Alapi Óvoda Alapító
Okiratának I. számú módosítása tekintetében hozott 7/2009. (III. 25.) számú
határozatának tartalmát alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő-testület az Alapi Óvoda Alapító Okiratának I. számú
módosításához – 2009. június 1-jei hatállyal – jegyzőkönyvhöz csatolt
tartalom szerint hozzájárul, a módosítás tekintetében egyetértő véleményét
kinyilvánítja.

II.

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület az Alapi Óvoda Alapító
Okiratának II. számú módosításához – 2009. augusztus 31-i hatállyal –
jegyzőkönyvhöz csatolt tartalom szerint hozzájárul, a módosítás tekintetében
egyetértő véleményét kinyilvánítja.

III.

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Alap-AlsószentivánCece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulási Megállapodás I.
számú módosításához – 2009. június 1-jei hatállyal – jegyzőkönyvhöz csatolt
tartalom szerint hozzájárul, a módosítás tekintetében egyetértő véleményét
kinyilvánítja.

IV.

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Alap-AlsószentivánCece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulási Megállapodás II.
számú módosításához – 2009. augusztus 31-i hatállyal – jegyzőkönyvhöz
csatolt tartalom szerint hozzájárul, a módosítás tekintetében egyetértő
véleményét kinyilvánítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről Alap község Polgármesterét
értesítse.
Felelős:
Határidő:
23.)

Varga Gábor polgármester
azonnal

Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentése
Előadó: Simon János jegyző

Simon János jegyző: Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal optimális létszámmal történő
működésének elérése céljából javasol egy fő létszámleépítését. A mostani javaslat egy hosszabb
folyamat egyik lépése, amely során az évek alatt 16 főről a jelenlegi 10 főre csökkent a
Polgármesteri Hivatal létszáma. A feladatellátás szempontjából nem változik a hivatal működése,
hiszen a jelenlegi állomány képes a hivatali teendőket ellátni.
A mellékelt határozati javaslatban szerepel a tervezett létszám adat.
Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés
tekintetében?
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A napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólás, kérdés, vélemény 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:
36/2009.(IV.29.)ÖH. számú határozat
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői álláshelyeinek lecsökkentése tárgyában az alábbi határozatot hozta:
1. Cece Nagyközségi Önkormányzat a Polgármesteri hivatalon belül 1 fő
köztisztviselő álláshely megszüntetését határozza el, melynek következtében a
Polgármesteri Hivatalánál (a hivatali szervezetben) teljes munkaidőben
foglalkoztatott köztisztviselői létszám 10 főről 9 főre csökken.
2. A létszámcsökkentést 2009. november 01-ig kell végrehajtani.
3. Az Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a létszám csökkentés
ellenére is a tevékenységi körébe tartozó feladatok változatlansága
mellett
azoknak a korábbi hasonló színvonalú ellátását mind a tárgyévben, mind az
azt követő években is biztosítani tudja.
4. A
Képviselő-testület
a
létszámcsökkentés
következtében
felmerülő
költségeket az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a Polgármesteri
Hivatal személyi juttatásai körében biztosítja.
5. Cece Nagyközség Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen foglalkoztatottak 1 fő - munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség.
Határidő: 2009. november 01.
Felelős: Varga Gábor polgármester
24.)

Egyéb ÖNHIKI benyújtása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb
támogatása azon települési önkormányzatok részére nyújtható, amelyek működőképessége a
költségvetési törvény 6. számú mellékletének 1. pontja alapján igénybe vehető támogatások mellett
nem biztosítható.
A támogatási kérelmek benyújtása év közben folyamatos. A beérkezett kérelmekről az
önkormányzati miniszter – az előre nem látható, soron kívüli döntést igénylő esetek kivételével –
három ütemben dönt. Ezen ütemekben történő döntés-előkészítéshez, a támogatásról történő
döntéshez a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága illetékes megyei szervezeti egységei
által felülvizsgált kérelmek Önkormányzati Minisztériumba történő beérkezésének utolsó határideje:
I. ütem 2009. május 20., II. ütem 2009. szeptember 15., III. ütem 2009. november 27. napja.
Javasolta, hogy a Testület támogassa a támogatási kérelem benyújtását.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek a napirendi pont tekintetében?
A napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólás, kérdés, vélemény nem hangzott el, így szavazásra
bocsátotta a mellékelt határozati javaslatot.
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
37/2009.(IV.29.)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 I. ütemére.
Határidő: 2009. május 20.
Felelős: Varga Gábor polgármester
25.)

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
Előadó: Simon János jegyző

A napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólás, kérdés, vélemény 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:
38/2009.(IV.29.)ÖH.számú határozat
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1999.évi
LXV. törvény 39.§(1) bekezdése, továbbá a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008.évi CV. törvény 4.§(1) bekezdése alapján Cece Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának 2007. március 1. hatállyal elfogadott alapító okiratát(továbbiakban:
Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja:
1./ Az Alapító Okirat 3./ pontja az alábbiak szerint módosul:
3/ A költségvetési szerv telephelye:
7041 Vajta, Szabadság tér 1.
2./ Az Alapító Okirat 4./pontja az alábbiak szerint módosul:
4./ A költségvetési szerv alapító szerve:
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Cece, Deák F.u.13.
3./ Az Alapító Okirat 5./ pontja az alábbiak szerint módosul:
5./ A költségvetési szerv irányító szerve:
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Cece, Deák F.u.13.
4./ Az Alapító Okirat 6./pontja az alábbiak szerint módosul:
6./ Szakágazati besorolás:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.
5./ Az Alapító Okirat 7./pontja az alábbiak szerint módosul:
7./ Cece Nagyközségi Önkormányzat Jegyzője látja el megállapodás alapján a jegyzői feladatokat
Vajta község tekintetében is.
a.) kötelező feladatként ellátandó alaptevékenysége:
75115-3 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
b.) kiegészítő tevékenysége:
01402-3 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
45202-5 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása
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63121-1
70101-5
75117-5
75118-6
85123-1
85129-7
75167-0
75183-4
75184-5
75185-6
75186-7
75187-8
75192-2
75196-6
85331-1
85332-2
85334-4
85335-5
90111-6
90211-3
92181-5
92182-6
92312-7

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Saját ingatlanok hasznosítása
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok
Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok
Kiegészítő alapellátási szolgáltatások
Védőnői szolgálat
Polgárvédelmi tevékenység
Vízkárelhárítás
Város-, községgazdálkodás
Települési vízellátás és vízminőség védelem
Köztemető fenntartási feladatok
Közvilágítási feladatok
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető
elszámolása
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
Eseti pénzbeli szociális ellátások
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
Szennyvízelvezetés és kezelés
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
Művelődési központok, házak tevékenység
Közösségi színterek tevékeny
Közművelődési könyvtári tevékenység

6./ Az Alapító Okirat 8./ pontja az alábbiak szerint módosul:
8./ A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv.
Közhatalmi szerv fajtája: polgármesteri hivatal.
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó szerv.
A bérgazdálkodási jogkör gyakorlója a jegyző.
A polgármesteri hivatal külön megállapodás alapján ellátja a Cecei Általános Iskola
gazdálkodási és pénzügyi feladatait
Az Alapító Okirat módosítása 2009. június 30. napján lép hatályba.
Varga Gábor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem
hangzott el, így 17,30 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette.

KMF.

Varga Gábor
polgármester

Albert István

Simon János
jegyző

Csányi Kálmán
Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők.
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