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A Képviselő-testülete által meghozott határozatok: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

79/2009.(VIII.31.)ÖH. számú határozat Cecei Iskola Pedagógiai Program módosításának 

jóváhagyása 

80/2009.(VIII.31.)ÖH. számú határozat Cecei Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyása 

81/2009.(VIII.31.)ÖH. számú határozat Cecei Iskola 2009. évi minőségirányítási 

programjának jóváhagyása 

82/2009.(VIII.31.)ÖH. számú határozat Cecei Iskola Alapító Okiratának módosítása 

83/2009.(VIII.31.)ÖH. számú határozat A Cecei Általános Iskola létszámának meghatározása 

84/2009.(VIII.31.)ÖH. számú határozat A Március 15. utca forgalomkorlátozása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-én 14,30 órai 

kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye:  Cece Községház Nagyterme 

   7013 Cece, Deák F. u. 13. 

 

Jelen vannak: Varga Gábor   polgármester 

   Fazekas Gábor  alpolgármester  

   Csányi Kálmán  képviselő 

Menyhárt Tamás   képviselő 

Mészáros Istváné  képviselő 

Móré Boglárka  képviselő   

Péter István   képviselő 

    

 

Távol maradt:  Albert István   képviselő 

   Dr. Leposa Zoltán   képviselő 

   Ráczné Pinczési Julianna képviselő 

 

Tanácskozási joggal résztvevő: 

   Simon János   jegyző 

 

Meghívottak:  Király László   Cecei Iskola igazgatója 

   Szabóné Várady Katalin Cecei Iskola igazgatóhelyettese 

    

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 Csányi Kálmán és Menyhárt Tamás képviselőket javasolta 

megválasztani. Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontok közé történő újabb napirendi pont 

felvételét. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1.) A Cecei Iskola Pedagógiai Program módosítása 

Előadó: Király László igazgató 

2.) A Cecei Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előadó: Király László igazgató 

3.) A Cecei Iskola 2009. évi minőségirányítási programjának módosítása 
Előadó: Király László igazgató 

4.) A Cecei Iskola Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: Király László igazgató 

5.) Cecei Iskola alkalmazotti létszámának meghatározása 

Előadó: Király László igazgató 

6.)  Egyebek 

 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Csányi Kálmán és Menyhárt Tamás 

képviselőt, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. 
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Elfogadott napirendi pontok: 

 

1.) A Cecei Iskola Pedagógiai Program módosítása 

Előadó: Király László igazgató 

2.) A Cecei Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előadó: Király László igazgató 

3.) A Cecei Iskola 2009. évi minőségirányítási programjának módosítása 
Előadó: Király László igazgató 

4.) A Cecei Iskola Alapító Okiratának módosítása 

 Előadó: Király László igazgató 

5.) Cecei Iskola alkalmazotti létszámának meghatározása 

 Előadó: Király László igazgató 

6.) Egyebek 

 

1.) A Cecei Iskola Pedagógiai Program módosítása 
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

Előadó: Király László igazgató 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Cecei Iskola Pedagógiai Programja a testületi ülés 

anyagának mellékletét képezte. Megkérdezte, hogy van-e kiegészítés, vagy kérdés az anyag 

kapcsán? 

 

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

határozati javaslatot: 

„A Képviselő-testület a Cecei Általános Iskola Pedagógiai Programját a jegyzőkönyvhöz 

mellékeltek szerint jóváhagyja.” 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, és 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

79/2009.(VIII.31.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei 

Általános Iskola Pedagógiai Programjának tekintetében az alábbi 

döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület a Cecei Általános Iskola Pedagógiai Programját 

a jegyzőkönyvhöz mellékeltek szerint jóváhagyja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Varga Gábor polgármester 

 

2.) A Cecei Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

Előadó: Király László igazgató 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Cecei Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata a 

testületi ülés anyagának mellékletét képezte. Megkérdezte, hogy van-e kiegészítés, vagy kérdés az 

anyag kapcsán? 

 

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

határozati javaslatot: 

„A Képviselő-testület a Cecei Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát 

jegyzőkönyvhöz mellékeltek szerint jóváhagyja.” 
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, és 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

80/2009.(VIII.31.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei 

Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának tekintetében 

az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület a Cecei Általános Iskola Szervezeti és 

Működési Szabályzatát a jegyzőkönyvhöz mellékeltek szerint 

jóváhagyja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Varga Gábor polgármester 

 

3.) A Cecei Iskola 2009. évi minőségirányítási programjának módosítása 
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

Előadó: Király László igazgató 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Cecei Iskola 2009. évi minőségirányítási programja 

a testületi ülés anyagának mellékletét képezte. Megkérdezte, hogy van-e kiegészítés, vagy kérdés az 

anyag kapcsán? 

 

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

határozati javaslatot: 

„A Képviselő-testület a Cecei Általános Iskola 2009. évi minőségirányítási programját 

jegyzőkönyvhöz mellékeltek szerint jóváhagyja.” 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, és 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

81/2009.(VIII.31.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei 

Általános Iskola Minőségirányítási Programjának tekintetében az 

alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület a Cecei Általános Iskola Minőségirányítási 

Programját a jegyzőkönyvhöz mellékeltek szerint jóváhagyja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Varga Gábor polgármester 

 

4.) A Cecei Iskola Alapító Okiratának módosítása 
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

Előadó: Király László igazgató 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Cecei Iskola 2009. évi minőségirányítási programja 

a testületi ülés anyagának mellékletét képezte. Megkérdezte, hogy van-e kiegészítés, vagy kérdés az 

anyag kapcsán? 

 

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

mellékelt határozati javaslatot. 
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 

egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

 

82/2009.(VIII.31.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) bek. g) pontja, a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§. (1) bekezdése alapján – Alap, Sáregres és Vajta 

községek önkormányzatai képviselő-testületeinek előzetes egyetértő vélemény-nyilvánításának 

ismeretében – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. (a továbbiakban: Kt) 37. § (5) 

bekezdésében foglalt tartalommal az Cecei Iskola 2008. augusztus 31-i hatállyal elfogadott Cecén, 

2008. augusztus 28.-án kelt Alapító okiratát (továbbiakban: Alapító okirat) alábbiak szerint 

módosítja:  

 

 

1./ Az Alapító okirat 9. pontja az 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: 852010 Alapfokú oktatás 

 

a.) Kötelező feladatként ellátandó alaptevékenysége: 

     852000   Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása. 

     852011   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam). 

                    852012  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása, nevelése, 

ezen belül az enyhe és középsúlyos érzékszervi fogyatékos, enyhe és középsúlyos testi 

fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, viselkedés 

fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenességek 

miatt SNI-s, viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és 

súlyos rendellenességek miatt SNI-s gyermekek nevelése, oktatása (1-4. évfolyam). 

     852021   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam). 

     852022   Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása,        

                    nevelése, ezen belül az enyhe és középsúlyos érzékszervi fogyatékos, enyhe és   

                    középsúlyos testi fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe és középsúlyos értelmi  

                    fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és   

                    súlyos rendellenességek miatt SNI-s, viselkedés fejlődésének organikus okokra   

                    vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenességek miatt SNI-s gyermekek  

                    nevelése, oktatása(5-8. évfolyam). 

      855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés. 

      855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése. 

      855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés. 

      855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése. 

      856012  Korai fejlesztés, gondozás. 

      856013  Fejlesztő felkészítés. 

      562913  Iskolai intézményi étkeztetés. 

      562917 Munkahelyi étkeztetés. 

b.)  Kiegészítő tevékenysége: 

       931204  Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása.” 
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2./ Az Alapító okirat 13.) pontja az alábbiak szerint módosítja: 
„13.)Évfolyamok száma: 1-8 évfolyam. 

       Székhely intézmény: 2x1. osztály, 2x 2.osztály, 2x3. osztály, 2x 4.osztály, 1x5.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.” 

 

3./ Az Alapító okirat 21.) pontja az alábbiak szerint módosítja: 

 
„21.) Feladatmutatók megnevezése:  

 
     852011   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam).     

                    Feladatmutatói: tanulók száma. 

                    852012  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása, nevelése, 

ezen belül az enyhe és középsúlyos érzékszervi fogyatékos, enyhe és középsúlyos testi 

fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, viselkedés 

fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenességek 

miatt SNI-s, viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és 

súlyos rendellenességek miatt SNI-s gyermekek nevelése, oktatása (1-4. évfolyam).  

                                    Feladatmutatói: sajátos nevelési igényű tanulók száma. 

     852021   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam).          

                    Feladatmutatói: tanulók száma. 

     852022   Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása,        

                    nevelése, ezen belül az enyhe és középsúlyos érzékszervi fogyatékos, enyhe és   

                    középsúlyos testi fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe és középsúlyos értelmi  

                    fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és   

                    súlyos rendellenességek miatt SNI-s, viselkedés fejlődésének organikus okokra   

                    vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenességek miatt SNI-s gyermekek  

                                   nevelése, oktatása(5-8. évfolyam).  

                                   Feladatmutatói: sajátos nevelési igényű tanulók száma. 

      562913  Iskolai intézményi étkeztetés. 

                    Feladatmutatói: ellátást igénylők száma. 

      931204  Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása. 

                    Feladatmutatói: résztvevők száma.” 

 

 

Az Alapító okirat III. számú módosításának 2./ pontja 2009.augusztus 31. napjától, a 1./ és 3./ pontja 

2010. január 1. napján lép hatályba 
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5.) Cecei Iskola alkalmazotti létszámának meghatározása 

/Szóbeli előterjesztés/ 

Előadó: Király László igazgató 
 

Király László igazgató: Elmondta, hogy megválasztásakor fontos szempontként határozta meg az 

iskola gazdaságos működtetését. Kialakították a tantárgyfelosztást, és számításaik szerint a jelenlegi 

25 fő helyett az oktatás megoldható 24 fő pedagógussal. Kérte, hogy a Képviselő-testület mérlegelje 

a létszámmal kapcsolatos döntést.  

 

Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy ez az egy fő létszámleépítés a megismert 

jogviszony megszűnéseken felüli létszámcsökkenést jelentene? 

 

Király László igazgató: Elmondta, hogy a megismert jogviszonymegszűnéseken, amelyek nem 

járnak létszámleépítéssel, felüli az egy fő leépítése. 

 

Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy ez azt jelenti, hogy a mostani vezetés úgy látja, 

hogy a 24 fő alkalmas arra, hogy megfelelően ellássa az iskola szakmai célkitűzései? 

 

Király László igazgató: Elmondta, hogy 24 fővel el tudja látni a feladatokat, ugyanabban a 

minőségben. 

 

Móré Boglárka képviselő: Megkérdezte, hogy milyen korú az az illető, akit a létszám leépítés érint. 

 

Varga Gábor polgármester: Reagált Móré Boglárka képviselő kérdésére, és elmondta, hogy a 

létszámcsökkentés tekintetében egyik intézményben sem befolyásolta, hogy pont ez valahol a 

lényege, hogy önálló intézményként, önálló döntéseket hoz az intézmény vezető. A Képviselő-

testület csak arról dönthet, hogy a létszámot le akarjuk csökkenteni 25-ről 24 főre. 

Az intézményvezető választásánál is fontos kérdése volt, hogy adott esetben tudjuk-e kevesebb 

létszámmal megoldani hasonló, vagy jobb színvonalú iskolát. Erre a kérdése Király László 

határozott igennel válaszolt. Azt gondolja, hogy a tantárgyfelosztás elkészítése után lett nyilvánvaló, 

hogy mekkora létszámmal lehet a feladatokat ellátni. 

 

Király László igazgató: Elmondta, hogy megválasztásakor az egyik célja az volt, hogy az iskolát 

minél inkább racionalizálja, a fenntartó fel a költségeket csökkenteni, természetesen úgy, hogy ne 

menjen az oktatás minőségének rovásra. Azért a mostani rendkívüli ülésen javasolja a 

létszámcsökkentést, mert az elmúlt napokban sikerült kidolgozni a tantárgyfelosztás és az órarendet, 

és csak ezek után derült ki, hogy erre lehetőségük van.  

 

Péter István képviselő: Megkérdezte, hogy az integrációs órák benne vannak-e a 

tantárgyfelosztásban? 

 

Király László igazgató: Benne vannak az integrációs órák a tantárgyfelosztásban. Ami a 

törvényileg előírt órakeret az a tantárgyfelosztásban jelentkezik.  

 

Péter István képviselő: Amit nyertünk? 

 

Király László igazgató: Amit nyertünk tavaly sem volt benne a tantárgyfelosztásban. Amit a 

törvény előír az szerepel a tantárgyfelosztásban, úgy gondolja más nem kell, hogy abban szerepeljen.  

 

Péter István képviselő: Ember kell azokhoz az órákhoz is, meg lesz? 

 

 Király László igazgató: Igen. 
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Simon János jegyző: Elmondta, hogy a döntéshez minősített többségi egyhangú szavazat szükséges, 

mivel a létszámokat a költségvetési rendelet tartalmazza. 

 

Varga Gábor polgármester: Szavazásra bocsátott az alábbi javaslatot: 

„Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Általános Iskola közalkalmazotti 

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 50 főről 49 főre csökken. 

2. A létszámcsökkentést 2009. szeptember 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 Cecei Általános Iskolaszemélyi 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. 

6.  A Képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzat  2009. évi  

 költségvetési rendeletének módosítását készítse elő.” 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

84/2009.(VIII.31.)ÖH. számú határozat 
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Általános 

Iskola közalkalmazotti 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 50 főről 49 főre csökken. 

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

3. Az Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a létszámcsökkentés 

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 Cecei Általános 

Iskolaszemélyi 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. 

6.  A Képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzat  

2009. évi költségvetési rendeletének módosítását készítse elő. 

Határidő:  2009. szeptember 01. 

Felelős:  Varga Gábor polgármester 
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6.)  Egyebek 

 
Varga Gábor polgármester: Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e egyéb kérdésük, javaslatuk. 

 
Móré Boglárka képviselő: Javasolta, hogy a Március 15. utcába forgalomkorlátozást vezessen be a 

Képviselő-testület, mivel a tehergépkocsik egyfajta kerülő útként használják abban az esetben, ha 

rendőri ellenőrzés van a falu központjában. A nevezett utca egyébként is rossz állagú, a korlátozással 

meg lehetne őrizni a jelenlegi állapotot, és az ott lakók kérése szerint kizárólag az ott lakók 

járhatnának be tehergépkocsikkal. 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a javaslattal egyetért. Megkérdezte, hogy van-e 

kérdés a felmerült korlátozással kapcsolatosan? 

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

javaslatot: 

„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat kezelésében lévő Március 

15. utca forgalmát korlátozza, oly módon, hogy - az utcában lakók kivételével  - tehergépjárművel ne 

hajthassanak be.” 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi döntést hozta: 

 

85/2009.(VIII.31.)ÖH. számú határozat 
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete az Önkormányzat kezelésében lévő 

Március 15. utca forgalmát korlátozza, oly 

módon, hogy - az utcában lakók kivételével - 

tehergépjárművel ne hajthassanak be. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Varga Gábor polgármester 

 

 

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

hangzott el, így 15,30 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette. 

 

KMF. 

 

 

  Varga Gábor         Simon János 

           polgármester              jegyző 

 

 

 

 

 

Csányi Kálmán     Menyhárt Tamás 

    Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők. 
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