
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének   

2009. május 27-én  1400 órai kezdettel tartott üléséről 
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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

39/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat Cece Nagyközség közbiztonsági helyzetéről szóló 

beszámoló elfogadása 

40/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat I. számú háziorvosi körzet 2008. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása 

41/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat II. számú háziorvosi körzet 2008. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadása 

42/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat 2008. évi gyermekorvosi tevékenységről szóló beszámoló 

elfogadása 

43/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat I. számú védőnői körzet 2008. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása  

44/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat II. számú védőnői körzet 2008. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása 

45/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat 2008. évi fogorvosi tevékenységről szóló beszámoló 

elfogadása 

46/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat 2008. évi fizikoterápia tevékenységről szóló beszámoló 

elfogadása 

47/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyámhatósági 

feladatok 2008. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadása 

48/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat Folyószámla hitel felvétele 

49/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 7013 Cece, 

Deák F. u. 61/b szám alatti lakáson építési munkálatok 

engedélyezése 

50/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat Játszótér terveinek elkészítéséhez anyagi fedezet 

biztosítása 

51/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat Kistérségi szolgáltatások fejlesztésére benyújtott és elnyert 

támogatáshoz szükséges önrész módosítása 

52/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, 

korszerűsítésének támogatására 

53/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat Cece Nagyközség Önkormányzat tulajdonát 

képező Hunyadi utcán elhelyezkedő ívó díszkút 

felújítása.  

54/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat Cece Nagyközség és Alap Község területén 

kamerarendszer kiépítése. 

55/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat Cece Nagyközség Önkormányzat tulajdonát képező Iskola 

épületének fűtés korszerűsítésére. 

56/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat Cecei Általános Iskola létszámleépítése 

 

A testületi ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya: 

RENDELET 

SZÁMA TÁRGYA 

10/2009.(V.29.)ÖR. rendelet Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 8/2006(II.16.)ÖR. módosításáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-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 

   Menyhárt Tamás   képviselő 

   Móré Boglárka  képviselő    

   Ráczné Pinczési Julianna képviselő 

Távol maradt:  

Péter István   képviselő  

    

Tanácskozási joggal résztvevő: 

   Simon János   jegyző 

Meghívott: 

Dr. Osváth Zsolt  Sárbogárd rendőrkapitánya 

Dr. Murányi Róbert  Sárbogárdi rendőrség  

    

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 Móré Boglárka és Menyhárt Tamás képviselőket javasolta 

megválasztani. Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra. 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Móré Boglárka és Menyhárt Tamás  

képviselőkre, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

1.)  Beszámoló a Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2008. évi munkájáról 
 Előadó: Sárbogárd Rendőrkapitánya 

2.) Beszámoló az egészségügyi feladatok 2008. évi ellátásáról (házi orvosok, fogorvos, 

gyermekorvos, védőnők, fizikoterápiás asszisztens) 
 Előadó: Varga Gábor polgármester 

3.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2008.évi ellátásáról   

szóló értékelés. 

 Előadó: Simon János jegyző, Petrovics Kinga családgondozó  

4.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

8/2006(II.16.)ÖR. módosítása 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

        Véleményezi: Pénzügyi-, Vagyonkezelési és Ellenőrzési Bizottság 

5.) Az önkormányzat folyószámla hitelének meghosszabbítása. 

 Előadó: Varga Gábor polgármester  

 Véleményezi: Pénzügyi-, Vagyonkezelési és Ellenőrzési Bizottság 

6.) Fehér László Csongor tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme. 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

7.) A Cece, Deák F.u.20.szám alatti ingatlan vásárlására ajánlat tárgyalása       

 Előadó: Varga Gábor polgármester 
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8.) Cece, Arany J. u. 5/a szám alatti önkormányzati lakás bérletének meghosszabbítása 

 Előadó: Varga Gábor polgármester  

9.) A Cece, Szabadság tér 3. szám alatti lakásbérlet meghosszabbításának véleményezése. 

        Előadó: Varga Gábor polgármester 

10.) A Cece, Madarász köz 5. szám alatti lakásbérlet meghosszabbításának véleményezése. 
        Előadó: Varga Gábor polgármester 

11.) Cece Nap u. 19. szám alatti önkormányzati lakásbérlet véleményezése. 
 Előadó: Varga Gábor polgármester  

12.) Művelődési Ház játszótér tervezési szerződése. 

 Előadó: Varga Gábor polgármester   

13.) Közösségi busz beszerzéséhez önrész módosítása 

        Előadó: Varga Gábor polgármester 

14.) TEKI, CÉDE, TEÚT pályázatok benyújtása.  

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

        Véleményezi: Pénzügyi-, Vagyonkezelési és Ellenőrzési Bizottság 

15.)  Cecei Általános Iskola létszámleépítése 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

16.) Tájékoztatók, bejelentések 

 

1.) Beszámoló a Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2008. évi munkájáról 
 /Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékeltét képezi./ 

 Előadó: Sárbogárd Rendőrkapitánya 

 

Varga Gábor polgármester: Köszöntötte a Sárbogárdi Rendőrkapitányság megjelent képviselőit. 

Bemutatta Dr. Osváth Zsolt rendőrkapitányt. Megkérdezte, hogy van-e szóbeli kiegészítése az írásos 

előterjesztésnek? 

 

Dr. Osvát Zsolt rendőrkapitány: Elmondta, hogy 2009. május 20-tól van megbízása a sárbogárdi 

rendőrkapitányság vezetésére.  

Az eddigi ismeretei alapján elmondhatja Cece közbiztonsága tekintetében, hogy látszanak a 2008 

évben elkezdett folyamatok eredményei, azonban kiugrás tapasztalható a közbiztonsági 

bűncselekményekben. A közterületi szolgálat terén 2009. évben is guruló akció várható júniusig, 

amely meghosszabbítható. 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a közbiztonsági helyzetről rendezett lakossági fórum 

óta megnyugvás tapasztalható a statisztikai adatok alapján. Véleménye szerint meghozta a várt 

eredményt a fórum. Megkérte a kapitány urat, hogy szeptemberben újra tartson egy tájékoztatót a 

lakosságnak a közbiztonsági helyzetről. 

Megkérdezte, hogy további vélemény, vagy hozzászólás van-e az előterjesztéshez? 

 

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: 

 

39/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Cece 

Nagyközség közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 

tárgyában az alábbi döntést hozta: 

A Képviselő-testület Cece Nagyközség 2009. évi közbiztonsági 

helyzetéről szóló beszámolót elfogadta. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:  Varga Gábor polgármester 
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2.) Beszámoló az egészségügyi feladatok 2008. évi ellátásáról (házi orvosok, fogorvos, 

gyermekorvos, védőnők, fizikoterápiás asszisztens) 
 /Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

 

2.1.) Beszámoló az I. számú felnőtt háziorvosi körzet 2008. évi tevékenységéről. 
 

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az I. számú háziorvosi 

körzet 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló a testületi ülés anyagával megküldésre került a 

Testület tagjainak. 

Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont kapcsán? 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 „Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az I. számú háziorvosi körzet 2008. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozza: 

A Képviselő-testület elfogadja az I. számú háziorvosi körzet 2008. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót” 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

40/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az I. 

számú háziorvosi körzet 2008. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület elfogadta az I. számú háziorvosi körzet 

2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:  Varga Gábor polgármester 

 

2.2.)  Beszámoló az II. számú felnőtt háziorvosi körzet 2008. évi tevékenységéről. 
 

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az II. számú háziorvosi 

körzet 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló a testületi ülés anyagával megküldésre került a 

Testület tagjainak.  

Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont kapcsán? 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 „Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az II. számú háziorvosi körzet 2008. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozza: 

A Képviselő-testület elfogadja az II. számú háziorvosi körzet 2008. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót” 

 

 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 
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41/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az II. számú 

háziorvosi körzet 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület elfogadta az II. számú háziorvosi körzet 2087. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:  Varga Gábor polgármester 

 

2.3.) Beszámoló 2008. évi gyermekorvosi tevékenységéről. 
 

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Testület tagjait, hogy a beszámoló írásban az ülés 

anyagát képezte. Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont kapcsán? 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 „Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi gyermekorvosi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozza: 

A Képviselő-testület elfogadja a 2008. évi gyermekorvosi tevékenységéről szóló beszámolót” 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

42/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi 

gyermekorvosi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása tárgyában 

az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület elfogadta a 2008. évi gyermekorvosi 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:  Varga Gábor polgármester 

 

2.4.) Beszámoló 2008. évi védőnői szolgálat tevékenységéről. 
 

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Testület tagjait, hogy a cecei I. és II. számú védőnői 

körzet beszámolója írásban az ülés anyagát képezte.  

Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont kapcsán? 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 „Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a cecei I. számú védőnői körzet 2008. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozza: 

A Képviselő-testület elfogadja a cecei I. számú védőnői körzet 2008. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót” 

 

 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 
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43/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat 
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a cecei I. számú 

védőnői körzet 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozza: 

 

A Képviselő-testület elfogadta a cecei I. számú védőnői körzet 2008. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót 

Határidő:   azonnal 

Felelős:  Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a cecei II. számú védőnői körzet tevékenysége 

kapcsán az alábbi határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a cecei II. számú védőnői körzet 2008. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozza: 

A Képviselő-testület elfogadja a cecei II. számú védőnői körzet 2008. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót.” 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat  
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a cecei II. 

számú védőnői körzet 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozza: 

 

A Képviselő-testület elfogadta a cecei II. számú védőnői körzet 

2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Varga Gábor polgármester 

 

2.5.) Beszámoló a 2008. évi fogászati tevékenységről. 
 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a fogászat 2008. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztató anyag az ülés anyagával megküldésre került a képviselőknek.  

Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont kapcsán? 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 „Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi fogorvosi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozza: 

A Képviselő-testület elfogadja a 2008. évi fogorvosi tevékenységéről szóló beszámolót” 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

45/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat  
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi 

fogorvosi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása tárgyában az 

alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület elfogadta a 2008. évi fogorvosi tevékenységéről 

szóló beszámolót. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Varga Gábor polgármester 
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2.6.) Beszámoló 2008. évi fizikoterápia tevékenységéről. 
 

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Testület tagjait, hogy a beszámoló írásban az ülés 

anyagát képezte, megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont kapcsán? 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 „Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi fizikoterápia tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozza: 

A Képviselő-testület elfogadja a 2008. évi fizikoterápia tevékenységéről szóló beszámolót” 

 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

 

46/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat  
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi 

fizikoterápia tevékenységről szóló beszámoló elfogadása tárgyában 

az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület elfogadta a 2008. évi fizikoterápia 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Varga Gábor polgármester 

 

 

3.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2008.évi 

ellátásáról szóló értékelés. 
 /Előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Simon János jegyző, Petrovics Kinga családgondozó  

 

 

Simon János jegyző: Elmondta, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. Törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.§. (6) bekezdésében foglaltak alapján a helyi 

önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról minden év május 31-éig – 

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) 

Kormányrendelet 10. számú mellékletében meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít, 

amelyet a képviselő-testület megtárgyal.  

 

 

Varga Gábor polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdésük az 

előterjesztés kapcsán? 

 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta mellékelt határozati javaslatot. 

 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 
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47/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat  
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az átfogó 

értékelés a gyermekjóléti és gyámhatósági feladatok 2008. évi 

ellátásáról szóló beszámoló tárgyában az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület a 2008. évi gyermekjóléti és gyámhatósági 

feladatok ellátásról szóló átfogó értékelést megtárgyalta. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Simon János jegyző 

 

4.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

        8/2006(II.16.)ÖR. módosítása 
 /Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés írásban megküldésre került a Testület 

tagjainak. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek a napirendi pont tárgyában? 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta mellékelt határozati javaslatot. 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi rendeltet alkotta: 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2009.(V.29.)ÖR. rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

8/2006(II.16.)ÖR. módosításáról 

 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

5.) Az önkormányzat folyószámla hitelének meghosszabbítása. 
 /Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester  

 

Varga Gábor polgármester: Megkérte Dr. Leposa Zoltán Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesét, 

hogy tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait a Bizottság javaslatáról a napirendi pont tárgyában. 

 

Dr. Leposa Zoltán Pénzügyi Bizottság Elnökhelyettese: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta és javasolta elfogadásra a folyószámla hitel meghosszabbítását. 

 

Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek a napirendi pont 

tárgyában? 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta mellékelt határozati javaslatot. 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 
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48/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat  
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete folyószámla hitel 

felvétele tárgyában az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Gábor polgármestert, hogy az 

Önkormányzat működőképességének biztosításához 35.000.000..-forint éven 

belüli lejáratú folyószámla hitelt 2009 július 18-tól fel vegyen  az OTP 

Banktól és a szerződést aláírja.   

 

Az Önkormányzat az alábbi forgalomképes ingatlanjait biztosítja a hitel 

fedezetéül:  

 

- Kézműves-ház /hrsz: 833/ 

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a hitel futamideje alatt az éves 

költségvetés összeállításakor a felvett hitelt és járulékait az önkormányzat 

betervezi és jóváhagyja és a hitelt legkésőbb a lejáratkor visszafizeti. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Varga Gábor polgármester 

 

6.) Fehér László Csongor tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme. 
 /Kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi./  

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Deák F. u. 61/b. szám 

alatti bérlő az általa bérelt önkormányzati tulajdonú lakáson mobilklímát szeretne szereltetni,  

továbbá rácsot szereltetni két ablakra. Véleménye szerint nincs ok a kérelem elutasítására, hiszen az 

részben értéknövelő beruházás. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek a napirendi pont 

tárgyában? 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta mellékelt határozati javaslatot. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 

49/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat  
 Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 7013 Cece, Deák F. u. 

61/b szám alatti lakás tekintetében az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező 7013 Cece, Deák F. u. 61/b szám alatti lakás 

mobilklímával történő ellátáshoz légkivezető nyílás kialakításához, 

továbbá az ablakokra védelmi célból rácsok szereléséhez. Az 

elvégezendő munkálatokhoz anyagi, vagy természetbeni juttatást az 

Önkormányzat nem biztosít. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Varga Gábor polgármester 
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7.) A Cece, Deák F.u.20. szám alatti ingatlan vásárlására ajánlat tárgyalása       
 /Kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Deák F. utca 20. szám 

alatti ingatlan tulajdonosai azzal a kéréssel fordultak a Testülethez, hogy a Kézműves ház mellett 

található ingatlant vásárolja meg az Önkormányzat. Véleménye meg kell várni a II. félév 

költségvetési helyzetének alakulását az Önkormányzat tekintetében és annak alapján hozhat döntést 

a Testület. 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan úgy döntött, hogy a Cece, Deák F. u. 20. szám alatti ingatlan 

megvásárlásának tárgyalását 2009. II. félévére halasztja, és a döntést az Önkormányzat 

költségvetési helyzetének alakulásától teszi függővé. 

 

 

8.) Cece, Arany J. u. 5/a szám alatti önkormányzati lakás bérletének 

meghosszabbításának véleményezése 
 /A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester  

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a kérelem a Testületi ülés anyagának mellékletét 

képezi, megkérte a Testületet, hogy a polgármesteri hatáskörbe tartozó bérleti jogviszony létesítése, 

módosítása tárgyában állásfoglalást adjon a Testület. 

Javasolta, hogy a lakást újabb fél évre adja bérbe az Önkormányzat. 

Megkérdezte, hogy van-e eltérő javaslata a Testületnek? 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta a bérlet fél éves meghosszabbítását 

 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan a Cece, Arany J. u. 5/a szám alatti ingatlan bérletének 6 

hónappal történő meghosszabbítását támogatja.   
 

 

9.) A Cece, Szabadság tér 3. szám alatti lakásbérlet meghosszabbításának 

véleményezése. 
       /A kérelem jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a kérelem a Testületi ülés anyagának mellékletét 

képezi, megkérte a Testületet, hogy a polgármesteri hatáskörbe tartozó bérleti jogviszony módosítása 

tárgyában állásfoglalást adjon a Testület. 

Javasolta, hogy a lakást újabb egy hónappal történő meghosszabbítását. 

Megkérdezte, hogy van-e eltérő javaslata a Testületnek? 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta a bérlet fél éves meghosszabbítását 
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan a Cece, Szabadság tér 3 szám alatti ingatlan bérletének 1 

hónappal történő meghosszabbítását támogatja.   
 

10.) A Cece, Madarász köz 5. szám alatti lakásbérlet meghosszabbításának 

véleményezése. 
       /A kérelem jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a kérelem a Testületi ülés anyagának mellékletét 

képezi, megkérte a Testületet, hogy a polgármesteri hatáskörbe tartozó bérleti jogviszony módosítása 

tárgyában állásfoglalást adjon a Testület. 

Javasolta, hogy a lakást újabb egy hónappal történő meghosszabbítását. 

Megkérdezte, hogy van-e eltérő javaslata a Testületnek? 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta a bérlet fél éves meghosszabbítását 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan a Cece, Madarász köz 5. szám alatti ingatlan bérletének 1 

hónappal történő meghosszabbítását támogatja.   

 

11.) Cece Nap u. 19. szám alatti önkormányzati lakásbérlet véleményezése. 
 /A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester  

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a kérelem a Testületi ülés anyagának mellékletét 

képezi, megkérte a Testületet, hogy a polgármesteri hatáskörbe tartozó bérleti jogviszony létesítése 

tárgyában állásfoglalást adjon a Testület. 

Javasolta, hogy a lakást  fél évre adja bérbe az Önkormányzat. 

Megkérdezte, hogy van-e eltérő javaslata a Testületnek? 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta a bérlet fél éves meghosszabbítását 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan a Cece, Nap utca 19. szám alatti ingatlan Farkas Attila Sándorné 

részére történő bérbe adását támogatja.   

 

12.) Művelődési Ház játszótér tervezési szerződése. 
 /Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester   

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a régóta kialakítani tervezett játszótér 

megvalósításához terveket szükséges készíttetni, melynek előreláthatólag a költségei 150.000.-forint 

+ áfa, amelyre fedezetet kell biztosítania a Képviselő-testületnek. A fedezetet az Önkormányzat 

2009. költségvetésének hitel kerete terhére biztosítható. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek a napirendi pont tárgyában? 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta mellékelt határozati javaslatot. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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50/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat  
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete játszótér 

terveinek elkészítése tárgyában az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület 150.000.-forint + ÁFA összegben fedezetet 

biztosít játszótér kialakításához szükséges tervek elkészítéséhez az 

önkormányzat 2009. évi költségvetésének hitelkerete terhére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Varga Gábor polgármester 

 

13.) Közösségi busz beszerzéséhez önrész módosítása 
        /Előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Testület tagjait, hogy a kistérségi közlekedési 

szolgáltatások fejlesztésére benyújtott és elnyert pályázat önrésze a beszerzésre kerülő jármű ÁFÁ-

ja, mivel 2009. július 01-től változik az általános forgalmi adó értéke, így a biztosított önrészt is 

szükséges növelni. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek a napirendi pont tárgyában? 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta mellékelt határozati javaslatot. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

51/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat  
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kistérségi 

szolgáltatások fejlesztésére benyújtott és elnyert támogatáshoz 

szükséges önrészt 2.416.500.-forintot, azaz kétmillió 

négyszáztizenhatezer-ötszáz forintot az Önkormányzat 2009. évi 

költségvetésének hitel kerete terhére biztosít.  

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Varga Gábor polgármester 

 

14.) TEKI, CÉDE, TEÚT pályázatok benyújtása.  

 /Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács kiírta 2009. évi hazai forrásokból finanszírozott 

pályázati lehetőségeit, TEKI, CÉDE, TEÚT támogatások elnyerésére, a pályázati kiírások az 

előterjesztés részét képezik.  

A TEKI pályázati kiírásra a cecei díszkút kialakítását javasolta benyújtani 6.796.555.-forint 

összköltséggel, melynek önrésze 1.019.483.-forint. Továbbá a Cece és Alap községek területén 

térfigyelő rendszer kiépítésének projektjét, melynek teljes bekerülési költsége 5.394.380.-forint, 

melyből a szükséges saját forrása 809.157.-forint. 

TEUT kiírásra a Cecei Önkormányzat tulajdonát képező Hunyadi utca felújítását 20.571.748.-

forintró bekerülési költséggel, amelyből a saját forrás 8.640.134.-forint, javasolta benyújtani. 

CÉDE kiírásra az iskola fűtéskorszerűsítésére 22.428.877.-forint, amelynek saját forrása 3.364.331.-

forint javasolta benyújtani. 

 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek a napirendi pont tárgyában? 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta mellékelt határozati javaslatokat. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

52/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén úgy 

határozott, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 

meghirdetett Települési önkormányzati belterületi közutak 

felújításának, korszerűsítésének támogatására (TEUT 2009) pályázatot 

nyújt be. 

A pályázat célja: Cece Nagyközség Önkormányzat tulajdonát képező 

Hunyadi utca felújítása 

A fejlesztés megvalósulási helye: Cece Nagyközség Hunyadi utca 

A fejlesztés forrásösszetétele: adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás
 

8.640.134,-Ft 

Hitel  

Támogatásból igényelt összeg 11.931.614,-Ft 

Egyéb támogatás (nevesítve)
 

0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 20.571.748,-Ft 

A Képviselőtestület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi 

költségvetés terhére biztosítja.  

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Határidő: 2009. június 2. 

Felelős: Varga Gábor polgármester 

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

53/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén úgy 

határozott, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 

meghirdetett Települési önkormányzati belterületi közutak 

felújításának, korszerűsítésének támogatására (TEUT 2009) pályázatot 

nyújt be. 

A pályázat célja: Cece Nagyközség Önkormányzat tulajdonát képező 

Hunyadi utca felújítása 

A fejlesztés megvalósulási helye: Cece Nagyközség Hunyadi utca 

A fejlesztés forrásösszetétele: adatok Ft-ban 
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Megnevezés 2009. év 

Saját forrás
 

8.640.134,-Ft 

Hitel  

Támogatásból igényelt összeg 11.931.614,-Ft 

Egyéb támogatás (nevesítve)
 

0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 20.571.748,-Ft 

A Képviselőtestület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi 

költségvetés terhére biztosítja.  

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Határidő: 2009. június 2. 

Felelős: Varga Gábor polgármester 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

54/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén úgy 

határozott, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 

meghirdetett a helyi önkormányzati fejlesztési feladatok támogatására 

(KDRFT/TEKI/2009) pályázatot nyújt be. 

A pályázat célja: Cece Nagyközség és Alap Község területén 

kamerarendszer kiépítése. 

A fejlesztés megvalósulási helye: Cece Nagyközség és Alap Község 

A fejlesztés forrásösszetétele: adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás
 

809.158 

Hitel  

Támogatásból igényelt összeg 4.585.223 

Egyéb támogatás (nevesítve)
 

 

Egyéb forrás  0 

Összesen 5.394.381 

Egyéb forrás  0 

Összesen 5.394.380 

A Képviselőtestület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi 

költségvetés terhére biztosítja 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Határidő:  2009. június 2. 

Felelős:  Varga Gábor polgármester 
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

55/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén úgy 

határozott, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 

meghirdetett a helyi önkormányzati fejlesztési feladatok támogatására 

(RFT/CÉDE/2009) pályázatot nyújt be. 

A pályázat célja: Cece Nagyközség Önkormányzat tulajdonát képező 

Iskola épületének fűtés korszerűsítésére. 

A fejlesztés megvalósulási helye: Cece Nagyközség Iskolája 

A fejlesztés forrásösszetétele: adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás
 

5.607.199 

Hitel  

Támogatásból igényelt összeg 19.064.545 

Egyéb támogatás (nevesítve)
 

 

Egyéb forrás  0 

Összesen 22.428.877 

A Képviselőtestület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi 

költségvetés terhére biztosítja.  

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Határidő:  2009. június 2. 

Felelős:  Varga Gábor polgármester 

 

15.)   Cecei Általános Iskola létszámleépítése 
  /Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékeltét képezi./ 

  Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy az Általános Iskola vezetőével történt egyeztetés 

alapján optimális létszámmal történő működésének elérése céljából javasol egy fő létszámleépítését 

a Cecei Általános Iskolában. A feladatellátás szempontjából nem változik az iskola működése, 

hiszen a jelenlegi állomány képes az iskolai teendőket ellátni. 

A mellékelt határozati javaslatban szerepel a tervezett létszám adat. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés 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: 
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56/2009.(V.27.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Általános Iskola 

köztisztviselői álláshelyeinek lecsökkentése tárgyában az alábbi határozatot hozta: 

1. Cece Nagyközségi Önkormányzat a Cecei Általános Iskolán belül 1 fő 

közalkalmazotti álláshely megszüntetését határozza el, melynek következtében a 

Cecei Általános Iskolánál teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak 

létszám 51 főről 50 főre csökken. 

2. A létszámcsökkentést 2009. június 01-ig kell végrehajtani. 

3. Az Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a létszám csökkentés 

 ellenére is a tevékenységi körébe tartozó feladatok  változatlanságamellett 

 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 Cecei Általános Iskola

 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. június 01. 

Felelős:  Varga Gábor polgármester 

 

16.) Tájékoztatók, bejelentések 

 
Menyhárt Tamás képviselő: Elmondta ,hogy többen jelezték neki, hogy a szemétszállítás költségei 

irreálisan magasak, mit tud ez ügyben tenni a Képviselő-testület. 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy az Önkormányzat költségvetési helyzete miatt a 

lakosság szemétszállítási díjának mérséklése tárgyában nem tud általánosan mindenkire,vagy csak 

egy bizonyos rétegre, osztályra kiterjedően támogatást nyújtani, és egyéni elbírálás alapján sem 

lehetséges a támogatási rendszer kialakítása. Egy módja van a költség csökkentésének, a 

lakásfenntartási támogatás rendszere, amely a valóban szociálisan rászoruló személyeknek ad 

lehetőséget költségeik hozzájárulásához. 

 

Móré Boglárka képviselő: Megkérdezte, hogy lehetséges-e a temetőnél a parkolási lehetőség 

bővítése. 

 

Varga Gábor polgármester: Válaszában elmondta, hogy megpróbál megoldást keresni a kérdés 

tekintetében. 

 

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

hangzott el, így 16,38 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette. 

 

KMF. 

 

 

  Varga Gábor         Simon János 

           polgármester              jegyző 

 

 

  Móré Boglárka     Menyhárt Tamás 

       Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők. 


