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A Képviselő-testülete által meghozott határozatok: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

62/2009.(VIII.13.)ÖH. számú határozat Cecei Általános Iskola 2008/2009 tanév 

eredményeiről szóló beszámoló elfogadása 

63/2009.(VIII.13.)ÖH. számú határozat Hozzájárulás a Cecei Általános Iskola 

tanulócsoportjainak csökkentéséhez 

64/2009.(VIII.13.)ÖH. számú határozat Alapi Óvoda 2008/2009 nevelési év értékeléséről 

szóló beszámoló elfogadása 

65/2009.(VIII.13.)ÖH. számú határozat A cecei 834/32 hrsz-ú ingatlan visszavásárlási 

határidejének meghosszabbítása 

66/2009.(VIII.13.)ÖH. számú határozat A cecei 834/33 hrsz-ú ingatlan visszavásárlási 

határidejének meghosszabbítása 

67/2009.(VIII.13.)ÖH. számú határozat A cecei 913 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

68/2009.(VIII.13.)ÖH. számú határozat Hozzájárulás a Cece, Malom köz 1031 hrsz-ú 104 m2 

nagyságú beépítetlen terület elbirtoklással történő 

tulajdonjogának bejegyzés 

69/2009.(VIII.13.)ÖH. számú határozat Védőnői és védőnő által végzett iskola egészségügyi 

feladatok közös ellátására kötött megállapodás 

módosítása 

 

 

A Képviselő-testülete által megalkotott rendeletek: 

RENDELET 

SZÁMA TÁRGYA 

15/2009.(VIII.14.)ÖR. rendelet Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 13-án 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   14,09 órától 

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 9 

fő jelen van. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csányi Kálmán és Dr. Leposa Zoltán képviselőket javasolta 

megválasztani. Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra. 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Csányi Kálmán és Dr. Leposa Zoltán 

képviselőt, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

 

1.) Beszámoló a Cecei Általános Iskola 2008/2009 tanév eredményeiről 

 Előadó: Király László intézményvezető 

2.) Cecei Általános iskola tanulócsoport számának meghatározása 

 Előadó: Király László intézményvezető 

3.) Alapi Óvoda és tagóvodái 2008/2009. nevelési év értékelése 

 Előadó: Alpekné Fülöp Emília tagintézmény vezető 

4.) Képviselői díjak költségei 2009. II. félév 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

5.) Cece 834/32 hrsz-ú ingatlan ügye 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

6.) Cece 834/33 hrsz-ú ingatlan ügye 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

7.) Cece 913 hrsz-ú ingatlan értékesítésének ügye 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

8.) Cece 1031 hrsz-ú ingatlan ügye 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

9.) Védőnői és védőnő által végzett iskola egészségügyi feladatok közös ellátására kötött 

 megállapodás módosítása 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 
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1.) Beszámoló a Cecei Általános Iskola 2008/2009 tanév eredményeiről 
 /Előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Király László intézményvezető 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a beszámoló anyaga megküldésre került a testületi 

ülés anyagával. Megkérte Menyhárt Tamást a Művelődési-, Oktatási és Sport Bizottság elnökét, 

hogy tájékoztassa a Testületet a Bizottság javaslatáról. 

 

Menyhárt Tamás Művelődési-, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a Bizottság 

megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Cecei Általános Iskola 2008/2009 tanév eredményeiről 

szóló beszámolót. 

Móré Boglárka képviselő 14,09 órakor  

a Képviselő-testület ülésére megérkezett. 

 

Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdés a beszámoló tekintetében?  

 

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

határozati javaslatot: 

 

„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Általános Iskola 2008/2009 tanév 

eredményeiről szóló beszámolót elfogadta.” 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

62/2009.(VIII.13.)ÖH. számú határozat 
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete a Cecei Általános Iskola 2008/2009 tanév 

eredményeiről szóló beszámolót elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gábor polgármester 

 

2.) Cecei Általános iskola tanulócsoport számának meghatározása 
 /Előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Király László intézményvezető 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy az iskola előterjesztését tárgyalta a Művelődési-, 

Oktatás és Sport Bizottsága. Megkérte Menyhárt Tamást a Művelődési-, Oktatási és Sport Bizottság 

elnökét, hogy tájékoztassa a Testületet a Bizottság javaslatáról. 

 

Menyhárt Tamás Művelődési-, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a Bizottság 

megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Cecei Általános Iskola tanulócsoport számának 

meghatározását az iskola vezetése által javasoltak szerint. 

 

Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdés az előterjesztés tekintetében?  

 

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

határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Általános Iskola tanulócsoportjainak 

csökkentéséhez hozzájárul. 

 

Egyúttal a Képviselő-testület felhatalmazza a Cecei Általános Iskola vezetőjét, hogy a fentiekre való 

tekintettel az Alapító Okiratot dolgozza át.” 
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

63/2009.(VIII.13.)ÖH. számú határozat 
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete a Cecei Általános Iskola 

tanulócsoportjainak csökkentéséhez hozzájárul. 

 Egyúttal a Képviselő-testület felhatalmazza a Cecei 

Általános Iskola vezetőjét, hogy a fentiekre való 

tekintettel az Alapító Okiratot dolgozza át. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gábor polgármester 

 

3.) Alapi Óvoda és tagóvodái 2008/2009. nevelési év értékelése 
/Előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Alpekné Fülöp Emília tagintézmény vezető 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a beszámoló anyaga megküldésre került a testületi 

ülés anyagával. Megkérte Menyhárt Tamást a Művelődési-, Oktatási és Sport Bizottság elnökét, 

hogy tájékoztassa a Testületet a Bizottság javaslatáról. 

 

Menyhárt Tamás Művelődési-, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a Bizottság 

megtárgyalta és elfogadásra javasolta az Alapi Óvoda 2008/2009 nevelési év értékeléséről szóló 

beszámolót. 

 

Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdés a beszámoló tekintetében?  

 

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

határozati javaslatot: 

 

„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapi Óvoda 2008/2009 nevelési év 

értékeléséről szóló beszámolót elfogadta.” 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

64/2009.(VIII.13.)ÖH. számú határozat 
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete az Alapi Óvoda 2008/2009 nevelési év 

értékeléséről szóló beszámolót elfogadta. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gábor polgármester 

 

4.) Képviselői díjak költségei 2009. II. félév 
/Előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyag tartalmazza a részletes anyagi 

kihatásait a képviselői tiszteletdíj ismételt megállapításának. 
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Dr. Leposa Zoltán képviselő: Megkérdezte, hogy van-e fedezete az Önkormányzatnak a képviselő 

tiszteletdíjak ismételt bevezetésére. 

 

Simon János jegyző: Elmondta, hogy az Önkormányzat súlyos anyagi helyzetben van, nincs 

fedezet a képviselői tiszteletdíjak ismételt megállapítására. 

 

Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e további kérdés, vélemény a tiszteletdíjak 

ismételt megállapítása tekintetében? 

 

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

mellékelt rendelet-tervezetet. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 

tartózkodással  az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének    

15/2009.(VIII.14.)ÖR. rendelete  

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

5.) Cece 834/32 hrsz-ú ingatlan ügye 
/Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

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

megküldésre került a Testület tagjainak. Megkérdezte, hogy van-e kérdése, véleménye a Testület 

tagjainak a napirendi pont tárgyában? 

 

Fazekas Gábor alpolgármester: Javasolta, hogy további 1 évben határozza meg a Képviselő-

testület kérelmezőnek a beépítési kötelezettség teljesítésére. 

 

Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e további kérdés, vélemény a napirendi pont 

tárgyában? 

 

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

határozati javaslatot: 

 

„Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a cecei 834/32 hrsz-ú ingatlan 

visszavásárlási határidejének meghosszabbítása vonatkozásában az alábbi döntést hozta. 

 

Ifj. Nemes László 7013 Cece, Kossuth utca 46/A szám alatti kérelmének helyt ad és a részére 

értékesített Cece, Jókai utca 834/32 hrsz-ú üres építési telekre előírt 5 éves visszavásárlási jogot 1 

évvel meghosszabbítja (2010. július 15.). 

A visszavásárlási jog módosított határidejének Földhivatali nyilvántartásba történő bejegyzésével 

kapcsolatos teendők és költségek a kérelmezőt terhelik. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok aláírására.” 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással  az alábbi  

határozatot hozta: 
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65/2009.(VIII.13.)ÖH. számú határozat 
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

cecei 834/32 hrsz-ú ingatlan visszavásárlási határidejének 

meghosszabbítása vonatkozásában az alábbi döntést 

hozta. 

 

Ifj. Nemes László 7013 Cece, Kossuth utca 46/A szám 

alatti kérelmének helyt ad és a részére értékesített Cece, 

Jókai utca 834/32 hrsz-ú üres építési telekre előírt 5 éves 

visszavásárlási jogot 1 évvel meghosszabbítja (2010. 

július 15.). 

A visszavásárlási jog módosított határidejének 

Földhivatali nyilvántartásba történő bejegyzésével 

kapcsolatos teendők és költségek a kérelmezőt terhelik. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges iratok aláírására 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gábor polgármester 

 

6.) Cece 834/33 hrsz-ú ingatlan ügye 
 /Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

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

megküldésre került a Testület tagjainak. Megkérdezte, hogy van-e kérdése, véleménye a Testület 

tagjainak a napirendi pont tárgyában? 

 

Fazekas Gábor alpolgármester: Javasolta, hogy  ebben az esetben is további 1 évben határozza 

meg a Képviselő-testület kérelmezőnek a beépítési kötelezettség teljesítésére. 

 

Dr. Leposa Zoltán 14,33 órakor  

távozott a Képviselő-testület üléséről. 

 

Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e további kérdés, vélemény a napirendi pont 

tárgyában? 

 

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

határozati javaslatot: 

 

„Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a cecei 834/33 hrsz-ú ingatlan 

visszavásárlási határidejének meghosszabbítása vonatkozásában az alábbi döntést hozta. 

 

Nemes Balázs 7013 Cece, Kossuth utca 46/A szám alatti kérelmének helyt ad és a részére 

értékesített Cece, Jókai utca 834/33 hrsz-ú üres építési telekre előírt 5 éves visszavásárlási jogot 1 

évvel meghosszabbítja (2010. július 15.). 

A visszavásárlási jog módosított határidejének Földhivatali nyilvántartásba történő bejegyzésével 

kapcsolatos teendők és költségek a kérelmezőt terhelik. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok aláírására.” 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással  az alábbi  

határozatot hozta: 
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66/2009.(VIII.13.)ÖH. számú határozat 
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a cecei 834/33 hrsz-ú 

ingatlan visszavásárlási határidejének meghosszabbítása vonatkozásában az 

alábbi döntést hozta. 

Nemes Balázs 7013 Cece, Kossuth utca 46/A szám alatti kérelmének helyt 

ad és a részére értékesített Cece, Jókai utca 834/33 hrsz-ú üres építési telekre 

előírt 5 éves visszavásárlási jogot 1 évvel meghosszabbítja (2010. július 

15.). 

A visszavásárlási jog módosított határidejének Földhivatali nyilvántartásba 

történő bejegyzésével kapcsolatos teendők és költségek a kérelmezőt 

terhelik. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gábor polgármester 

 

7.)  Cece 913 hrsz-ú ingatlan értékesítésének ügye 
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

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

megküldésre került a Testület tagjainak. Megkérdezte, hogy van-e kérdése, véleménye a Testület 

tagjainak a napirendi pont tárgyában? 

 

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

mellékelt határozati javaslatot. 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

67/2009.(VIII.13.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a cecei 913 hrsz-ú 

ingatlan értékesítése vonatkozásában az alábbi döntést hozta: 

Szabóné Morva Éva 7013 Cece, Illyés Gyula utca 8. szám alatti kérelmének 

helyt ad és a gyermekei Szabó Adrienn és Szabó Anett részére értékesíti az 

önkormányzat tulajdonában lévő Cece, Illyés Gyula utca 6. szám és 913 hrsz-ú 

lakóház udvar elnevezésű 252 m2 nagyságú belterületi ingatlanját. 

A vételár a megállapított 250.-Ft/m2 értéken a 252 m2 nagyságú ingatlan 

mindösszesen 63.000.-Ft. 

Szabó Adrienn és kk. Szabó Anett a kérdéses ingatlant a megtekintett állapotban 

63.000.-forint vételárért vásárolják meg, és a tulajdonjogot ½-½  arányban 

szerzik meg. 

Minden a tulajdonváltozással kapcsolatos költség és ügyintézés a kérelmező 

költsége és feladata. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gábor polgármester 
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Dr. Leposa Zoltán 14,42 órakor  

visszaérkezett a Képviselő-testület üléséről. 

 

 

8.) Cece 1031 hrsz-ú ingatlan ügye 
/Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

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

megküldésre került a Testület tagjainak. Megkérdezte, hogy van-e kérdése, véleménye a Testület 

tagjainak a napirendi pont tárgyában? 

 

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

mellékelt határozati javaslatot. 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

68/2009.(VIII.13.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

cecei 1031 hrsz-ú ingatlan értékesítése vonatkozásában az 

alábbi döntést hozta. 

 

A Képviselő testület Barta Sándor 7044 Nagydorog, 

Jókai u. 8. szám alatti lakos és tulajdonos társai részére 

peren kívül feltétel nélkül hozzájárul az önkormányzat 

tulajdonában lévő Cece, Malom köz 1031 hrsz-ú 104 m2 

nagyságú beépítetlen terület elbirtoklással történő 

tulajdonjogának bejegyzéséhez az ingatlan 

nyilvántartásba. 

Minden a tulajdonváltozással kapcsolatos költség és 

ügyintézés a kérelmező költsége és feladata. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges iratok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gábor polgármester 

 

9.) Védőnői és védőnő által végzett iskola egészségügyi feladatok közös ellátására 

kötött megállapodás módosítása 
/Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./  

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

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

megküldésre került a Testület tagjainak. Megkérdezte, hogy van-e kérdése, véleménye a Testület 

tagjainak a napirendi pont tárgyában? 

 

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

mellékelt határozati javaslatot. 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 
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69/2009.(VIII.13.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

védőnői és védőnő által végzett iskola egészségügyi 

feladatok közös ellátására kötött megállapodás 

módosítása tekintetében az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület a jegyzőkönyvhöz mellékelt védőnői 

és védőnő által végzett iskola egészségügyi feladatok 

közös ellátására kötött megállapodás I. számú 

módosítását elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gábor polgármester 

 

Mivel további kérdés, hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 14,58 órakor a 

Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette. 

 

KMF. 

 

 

  Varga Gábor         Simon János 

           polgármester              jegyző 

 

 

 

 

 

                       Csányi Kálmán     Dr. Leposa Zoltán  

    Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők. 

 


