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A Képviselő-testülete által meghozott határozatok: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

90/2009.(IX.15.)ÖH. számú határozat Önkormányzat költségvetésének 2009. I. félévi 

beszámolójának elfogadása 

91/2009.(IX.15.)ÖH. számú határozat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

92/2009.(IX.15.)ÖH. számú határozat Alapi Óvoda költségvetés módosításának elfogadása 

93/2009.(IX.15.)ÖH. számú határozat Turisztikai pályázat benyújtása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 15-én 16,00 

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  

   Albert István   képviselő 

Csányi Kálmán  képviselő 

   Menyhárt Tamás   képviselő 

Mészáros Istváné  képviselő 

Móré Boglárka  képviselő   

Péter István   képviselő 

   Ráczné Pinczési Julianna képviselő 

 

Távol maradt:  Albert István   képviselő 

   Dr. Leposa Zoltán   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 Ráczné Pincési Julianna 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 Ráczné Pincési 

Julianna  képviselőt, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

 

1.) Cece Nagyközség Önkormányzat költségvetésének 2009. I. félévi beszámolója 

Előadó: Varga Gábor polgármester 

2.) Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

módosítása 

Előadó: Simon János jegyző 

3.) Alapi Óvoda költségvetésének módosítása 

Előadó: Varga Gábor polgármester 

4.)  Integrált turisztikai település-vagy térségfejlesztés és tematikus fejlesztések 

pályázat benyújtása 
Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

1.) Cece Nagyközség Önkormányzat költségvetésének 2009. I. félévi beszámolója 

 /Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 
 

Péter István Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondta, hogy a 2009. I. félévi költségvetési 

beszámolót a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta, azonban nem tetszik neki az, 
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hogy még mindig hiteleket fizet az Önkormányzat, nem erről volt szó amikor felvette a hiteleket az 

Önkormányzat. Valaki jól járt ezekkel a beruházásokkal. 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy ezekkel a beruházásokkal leginkább a gazdák jártak 

jól, meg lehet őket kérdezni. 

 

Albert István képviselő: Megkérdezte, hogy hogyan tud az Önkormányzat gazdasági egyensúlya 

helyre állni? 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy jelenlegi likviditási gondokat a folyószámla hitelkeret 

csökkentése okozta, ez remélhetőleg megoldódik az elmúlt testületi ülésen kiírt pályázat nyomán. Az 

egyéb hitelek törlesztés folyamatos, és reméljük nem kerülünk olyan helyzetbe, hogy a 

kötelezettségeinek ne tudjuk teljesíteni. 3,4,5, olyan ingatlanunk is van amelyik értékesíthető, de 

elsősorban a működési kiadások csökkentésével lehet jobb helyzetbe kerülni. 

 

Fazekas Gábor alpolgármester: Elmondta, hogy a működési oldalról vizsgálta meg a 

költségvetést, az látszik, hogy az iskola tekintetében az alapi tagintézmény felfele kozmetikázza a 

költségvetési tételeket. A Polgármesteri Hivatalnál azonban nem érti, hogy mi okozza személyi 

juttatások terén az előirányzat jelentős túllépése. Véleménye szerint elfogadhatatlan, hogy az 

ügykezelő is köztisztviselő, miért nem lehet közcélúval betölteni az álláshelyet? 

 

Kiss Ágnes pénzügyi munkatárs: Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal kapcsán volt kolléga 

megbízási díj jelentős kiadás volt az év elején, lehet, hogy ez is okozza az előirányzat túllépést. 

 

Fazekas Gábor alpolgármester: Elmondta, hogy nem látja értelmét az ügykezelői státusznak, kérte 

annak felülvizsgálatát. 

 

Simon János jegyző: Köztisztviselői feladatokat közcélú munkavállaló nem láthat el, így közcélú 

munkavállalóval nem tölthető be az állás. Szakmai véleménye pedig az, hogy az ügykezelői státusz 

az egyik legfontosabb pozíció a Hivatalon belül, hiszen az az alapja az ügyintézésnek. Egyébként 

meg az ügykezelőnek olyan siralmas bére van, hogy szégyen a közszolgálatra nézve. Véleménye 

szerint sokkal egészségesebb az egészsége kádercsere, és oly módon változtatni a Hivatal 

struktúráját, hogy ne a létszámot bővítsük, hanem megfelelő embereket tegyünk a megfelelő helyre. 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Hivatal létszáma jelentősen csökkent az előző 

évekhez képest, de jogosnak tartja a felvetést, és előterjesztést kér a takarékosság tekintetében 

minden intézményből.  

 

 Fazekas Gábor alpolgármester: Véleménye szerint a minőségi csere valóban megoldás, de a 

jelenlegi ügykezelő nem nevezhető minőségi cserének. 

 

Mészáros Istvánné képviselő: Elmondta, hogy a képviselők nem tudták, hogy változások vannak a 

Polgármesteri Hivatal dolgozóinak összetételében. 

 

Simon János jegyző: Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal vezetője a jegyző, nem pedig a 

Képviselő-testület, így nincs beszámolási kötelezettség a Testület által megállapított létszámkereten 

belüli státuszok feltöltéséről, illetve a státuszt betöltő személyről, természetesen a polgármesternek 

egyet kell értenie a köztisztviselői kinevezésekkel, ami meg is történt.  

Mindenképpen megvizsgáltatja a költségvetés hivatalra vonatkozó előirányzatot, hogy mi okozza a 

túllépéseket. 

 

Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e további kérdés a költségvetés I. beszámolója 

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

javaslatot: 

„A Képviselő-testület Cece Nagyközség Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi 

teljesüléséről szóló beszámolót elfogadta..” 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi döntést hozta: 

 

90/2009.(IX.15.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. 

évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről szóló beszámoló tárgyában az 

alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület Cece Nagyközség Önkormányzat 2009. évi 

költségvetésének I. félévi teljesüléséről szóló beszámolót elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gábor polgármester  

 

2.)   Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

módosítása 

 /Előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékleté képezi./ 

 Előadó: Simon János jegyző 
 

Simon János jegyző: Elmondta, hogy a testületi ülés anyagához mellékelt Alapító Okirat 

módosítására technikai jellegű változások miatt volt szükség. 

  

Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdés az Alapító Okirat módosítása 

kapcsán? 

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 döntést hozta: 

 

91/2009.(IX.15.)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 2008. május 30. hatállyal elfogadott, módosított alapító 

okiratát(továbbiakban: Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1./ 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: 

 

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

 

b.) kiegészítő tevékenysége: 

 

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás  
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370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

421100 Út, autópálya építése  

493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 

522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

813000 Zöldterület-kezelés 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841191 Nemzeti ünnepek programjai 

841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 

841402 Közvilágítás  

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások  

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

841902 Központi költségvetési befizetések 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

862101 Háziorvosi alapellátás 

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

862301 Fogorvosi alapellátás 

869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás 

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

881011 Idősek nappali ellátása  

882111 Rendszeres szociális segély 

882112 Időskorúak járadéka 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882116 Ápolási díj méltányossági alapon 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás        

882122 Átmeneti segély 

882123 Temetési segély 

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882202 Közgyógyellátás 

882203 Köztemetés 

889922 Házi segítségnyújtás 

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

889924 Családsegítés 

890441 Közcélú foglalkoztatás 

890442 Közhasznú foglalkoztatás  

890443 Közmunka 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910123 Könyvtári szolgáltatások 
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910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 

 

Az Alapító Okirat módosítása 2010. január 1. napján lép hatályba. 

 

Határidő:  2010. január 01. 

Felelős:  Varga Gábor polgármester  

 

3.)  Alapi Óvoda költségvetésének módosítása 

 /Előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 
 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy az Óvodai Intézményfenntartói Társulás 2009. évi 

költségvetése módosításáról szóló előterjesztés megküldésre került a Testület tagjainak. 

 

Megkérdezte, hogy van-e kérdés az Alapító Okirat módosítása kapcsán? 

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 döntést hozta: 

 

92/2009.(IX.15.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Alap 

– Alsószentiván – Cece – Sáregres - Vajta Óvodai Intézményfenntartó 

Társulás 2009. évi költségvetése módosításáról szóló előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

I. A Képviselő-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2009. évi 

költségvetése bevételi előirányzatának 147.328 ezer forintra, kiadási 

előirányzatnak 147.328 ezer forint összegre történő módosítását elfogadásra 

javasolja. 

 

II. A kiadási előirányzat részét képező személyi jellegű előirányzat 70.641 ezer 

Ft-ra, munkaadókar terhelő járulék előirányzat 22.119 ezer forintra, dologi 

és egyéb folyó kiadási előirányzat 54.552 ezer forintra, szociális juttatásokat 

16 ezer forintra történő módosítását elfogadásra javasolja. 

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Alap község 

Polgármesterét értesítse. 

 

Felelős:  Varga Gábor polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

4.) Integrált turisztikai település-vagy térségfejlesztés és tematikus fejlesztések 

pályázat benyújtása 
 Előadó: Varga Gábor polgármester 
 

Varga Gábor polgármester: Közép-dunántúli Operatív Program keretében Integrált turisztikai 

település-vagy térségfejlesztés és tematikus fejlesztések pályázat került kiírásra. A támogatás célja a 



 7 

régió turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése. A pályázat keretében a cecei Önkormányzat Csók 

István emlékház felújítását kívánja végrehajtani. 

A projekt Csók István múzeum felújítására eső része: 44.940.000.-forint, melynek 15%-át kell az 

Önkormányzatnak biztosítania, amely 6.741.000.-forint. A pályázatot az első kiírás alkalmával 

elutasította a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség. Az újabb pályázat az eredetileg a 

pályázatban szereplő sáregresi templom nélkül kerül benyújtásra. 

 

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. 

 

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

egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

93/2009.(IX.15.)ÖH. számú határozat 

1. Cece Nagyközség Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani Közép-

Dunántúli Regionális Operatív Program keretében Integrált turisztikai 

település-vagy térségfejlesztés és tematikus fejlesztések pályázati 

kiírásra és vállalja a gesztori feladatok ellátását. 

2. Cece Nagyközség Önkormányzata a pályázatban a Csók István 

emlékház felújítását kívánja végrehajtani, amelyhez a szükséges 15 % 

önerőt, amely 6.741.000.-forintot az Önkormányzat 2009. évi 

költségvetésének hitelkerete terhére biztosítja. 

3. Az önkormányzat vállalja a projekt befejezését követő kötelező 5 éves 

üzemeltetést. 

 

Felelős:  Varga Gábor polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

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

hangzott el, így 17,00 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette. 

 

KMF. 

 

  Varga Gábor         Simon János 

           polgármester              jegyző 

 

 

 

           Ráczné Pincési Julianna    Csányi Kálmán 

    Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők. 


