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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének   
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A Képviselő-testülete által meghozott határozatok: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

 60/2009.(VII.07.)ÖH. számú határozat Cecei sportpálya környezetében mosdó kialakítása 

61/2009.(VII.07.)ÖH. számú határozat Közbeszerzési szabályzat elfogadása 

 

 

A Képviselő-testülete által megalkotott rendeletek: 

RENDELET 

SZÁMA TÁRGYA 

12/2009.(VII.08.)ÖR. rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 24/2001. (XII.30.) ÖR. 

rendelet módosításáról 

13/2009.(VII.08.)ÖR. rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló  

24/2005.(XII.22.)ÖR. számú rendelet 

módosításáról 

14/2009.(VII.08.)ÖR. rendelete Az Európai Parlament és a Tanács belső piaci 

szolgáltatásokról szóló 2006/123 EK irányelve által 

érintett, egyes önkormányzati rendeletek 

jogharmonizációjáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 07-én 21,05 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  

Péter István   képviselő 

   Ráczné Pinczési Julianna képviselő 

    

Tanácskozási joggal résztvevő: 

   Simon János   jegyző 

 

    

Varga Gábor Polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait megállapította, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről a 10 fő képviselő közül 

10 fő jelen van. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mészáros Istvánné képviselőt és Fazekas Gábor alpolgármestert 

javasolta megválasztani. Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontra. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Mészáros Istvánné képviselőre és 

Fazekas Gábor alpolgármesterre, valamint a napirendi pontra tett javaslatot elfogadta. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

1.) Illemhely kialakítása a cecei sportpályánál 

Előadó: Varga Gábor polgármester 

2.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló 24/2001. (XII.30.) ÖR. rendelet módosítása 

Előadó: Varga Gábor polgármester 

3.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 24/2005.(XII.22.)ÖR. számú rendelet 

módosítása 
Előadó: Varga Gábor polgármester 

4.) Az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123 EK 

irányelve által érintett, egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációja 
Előadó: Simon János jegyző 

5.)  Közbeszerzési szabályzat elfogadása 

Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

1.) Illemhely kialakítása a cecei sportpályánál. 
 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a cecei sportpálya mosdója rendkívül rossz állapotban 

van, használhatatlan. Szükséges lenne egy minden igénynek megfelelő mosdó kialakítása. Egyenlőre 

részletes költségvetéssel nem rendelkezik, de a leg költség takarékosabb megoldást kívánja 
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megvalósítani, melyre külön felhatalmazást kér a Képviselő-testülettől, egyenlőre a munkálatok 

felméréséhez, továbbá a tervek elkészítéséhez kér felhatalmazást a Képviselő-testülettől. 

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

 

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

javaslatot: 

 

„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a cecei sportpálya környezetében mosdó 

kialakításához hozzájárul.” 

 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

60/2009.(VII.07.)ÖH. számú határozat  
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a cecei 

sportpálya illemhelye tekintetében az alábbi döntést hozta: 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a cecei 

sportpálya környezetében mosdó kialakításához hozzájárul. 

 

Határidő: 2009. december 31. 

Felelős: Varga Gábor polgármester 

 

2.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

 közszolgáltatásról szóló 24/2001. (XII.30.) ÖR. rendelet módosítása 
 /A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a települési 

szilárdhulladék kezeléséről szóló rendelet módosítása az ÁFA mértékének emelkedése miatt 

szükséges. 

A mellékelt rendelet tervezet tartalmazza a módosítást. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztéshez? 

 

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

mellékelt rendelet tervezetet. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta: 

 

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2009.(VII.08.)ÖR. rendelete 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 24/2001. (XII.30.) ÖR. rendelet módosításáról 

 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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3.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 24/2005.(XII.22.)ÖR. számú rendelet 

módosítása 
 /A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a gyermekvédelem 

helyi rendszeréről szóló rendelet módosítás az ÁFA mértékének emelkedése miatt szükséges. 

A mellékelt rendelet tervezet tartalmazza a módosítást. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztéshez? 

 

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

mellékelt rendelet tervezetet. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2009.(VII.01.)ÖR. rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló  

24/2005.(XII.22.)ÖR. számú rendelet módosításáról 

 

 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

4.)  Az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123 EK 

irányelve által érintett, egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációja 
 /A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.//A  

  Előadó: Simon János jegyző 
 

Simon János jegyző: Elmondta, hogy az Európai Parlament és a Tanács belső piaci 

szolgáltatásokról szóló 2006/123 EK irányelve által érintett egyes önkormányzati rendeletek 

szükséges volt felülvizsgálni, és erre való tekintettel módosítani, melyet a kiküldött testületi ülés 

anyaga tartalmaz. 

 

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a gyermekvédelem 

helyi rendszeréről szóló rendelet módosítás az ÁFA mértékének emelkedése miatt szükséges. 

A mellékelt rendelet tervezet tartalmazza a módosítást. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztéshez? 

 

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

mellékelt rendelet tervezetet. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta: 
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CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2009.(VII.08.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS BELSŐ PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL 

SZÓLÓ 2006/123 EK IRÁNYELVE ÁLTAL ÉRINTETT, EGYES ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELETEK JOGHARMONIZÁCIÓJÁRÓL 

 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

5.)   Közbeszerzési szabályzat elfogadása 
 /A szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztés 

értelmében a közbeszerzési szabályzat oly módon változik, hogy a Művelődési-, Oktatási és Sport 

Bizottság állandó jelleggel látná el a közbeszerzések bíráló bizottságának feladatát. 

 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztéshez? 

 

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

mellékelt szabályzat tervezetét. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

61/2009.(VII.07.)ÖH. számú határozata 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Cece 

Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 

tekintetében az alábbi döntést hozta:  

 

A Képviselő-testület Cece Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testület Közbeszerzési Szabályzatának módosítását – a 

jegyzőkönyvhöz mellékelt szerint – elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gábor polgármester 

 

Mivel további kérdés, hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 21,45 órakor a 

Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette. 

 

KMF. 

 

 

  Varga Gábor         Simon János 

           polgármester              jegyző 

 

 

 

   Mészáros Istvánné     Fazekas Gábor 

    Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők. 


