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A Képviselő-testülete által meghozott határozatok: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

 101/2009.(XI.16) TÁMOP 3.1.4. közbeszerzés eredménye 

 102/2009.(XI.16.) Belsőellenőrzési terv elfogadás 

 103/2009.(XI.16.) Iskola létszámleépítés engedélyezése 

104/2009.(XI.16.) Bali Dávid tanuló támogatása 

105/2009.(XI.16.) Szász Hajnalka tanuló támogatása 

106/2009.(XI.16.) Alap- Alsószentiván- Cece- Sáregres- Vajta 

Óvodai Intézményfenntartó Társulás Megállapodás 

módosítása 

107/2009.(XI.16.) LEADER benyújtása környezettudatos szemlélet 

javítására 

108/2009.(XI.16.) LEADER benyújtása rendezvényekre 

 

 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 16-án 

15.00 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 

Péter István   képviselő 

   Ráczné Pinczési Julianna képviselő 

                                   Móré Boglárka                       képviselő   15.30 órakor 

 

Távol maradt:  Dr.Leposa Zoltán  képviselő 

   

Tanácskozási joggal résztvevő: 

   Simon János   jegyző 

 

Meghívottként vendégek: 

                                    Király László                         A Cecei Általános Iskola Igazgatója 

                                    Szabóné Várady Katalin        A Cecei Általános Iskola Igazgató- 

                                                                                   helyettese  

 

 

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

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

közül 8 fő jelen van. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csányi Kálmán képviselőt és Péter István képviselőt javasolta 

megválasztani. Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Csányi Kálmán képviselőt és 

Péter István képviselőt, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

1.) TÁMOP-3.1.4.-08/2.-0020212 „kompetencia alapú oktatás Cecén” pályázat 

közbeszerzésére benyújtott pályázat eredményének megállapítása. 

 Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

2.) Cece Nagyközség Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

3.) Cecei Általános Iskola létszámleépítése. 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

4.) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való 

részvételének támogatása. 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 
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5.)  Alap- Alsószentiván- Cece- Sáregres- Vajta Óvodai Intézményfenntartó   Társulás 

módosítása 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

6.) Környezettudatos szemlélet javítására pályázat benyújtása (LEADER) 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

7.) Rendezvények, szabadidős programokra pályázat benyújtása (LEADER) 
 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

1.)  TÁMOP-3.1.4.-08/2.-0020212 „kompetencia alapú oktatás Cecén” 

pályázat közbeszerzésére benyújtott pályázat eredményének megállapítása. 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

  Előadó: Varga Gábor polgármester 
 

Péter István pénzügyi Bizottság Elnöke: A TÁMOP-3.1.4.-08/2.-0020212 

„kompetencia alapú oktatás Cecén” pályázat képzési és egyéb szolgáltatási feladatok 

ellátására kiírt nyílt közbeszerzési kiírásra egy pályázat érkezett. A közbeszerzést bonyolító 

TRICSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Kft. lebonyolította a közbeszerzési eljárást. 

A kiírt feladatra egy érvényes pályázat érkezett, ami megfelelt a feltételeknek. A közös 

pályázó az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató Szekszárd, szent István tér 11-13. és a Viéta 

Közhasznú Nonprofit Kft. Tatabánya, Kós Károly u.47. 4.em 4.szám. 

A pályázók a bonyolítás határidejét vállalták. A szolgáltatás összege 15.290.000,-Ft. 

A bizottság javasolja a szerződés megkötését. 

 

Varga Gábor polgármester: Annak érdekében, hogy a program mielőbb elindulhasson 

javasolom a képviselő-testületnek, hogy az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató Szekszárd, 

szent István tér 11-13. és a Viéta Közhasznú Nonprofit Kft. Tatabánya, Kós Károly u.47. 

szám közös pályázatát fogadja el, egyben hatalmazza fel a polgármestert a szerződés 

aláírásával. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal az 

alábbi döntést hozta: 

 

101/2009.(XI.16.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-

3.1.4.-08/2.-0020212 „kompetencia alapú oktatás Cecén” 

pályázat nyertesének az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató 

Szekszárd, szent István tér 11-13. és a Viéta Közhasznú Nonprofit 

Kft. Tatabánya, Kós Károly u.47. 4.em 4. szám közös pályázatát 

hirdeti ki. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

pályázatnak megfelelően a nyertes pályázókkal a szerződést 

megkösse. 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Varga Gábor polgármester 
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2.) Cece Nagyközség Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadása 

Előadó: Varga Gábor polgármester 

 
Varga Gábor polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy a Cece Nagyközségi 

Önkormányzat 2010.évi belsőellenőrzési tervét a meghívó mellékleteként megküldött 

előterjesztés szerint fogadja el. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal az 

alábbi döntést hozta: 

 

102/2009.(XI.16.)ÖH. számú határozat 

                  Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cece Nagyközségi   

                  Önkormányzat 2010.évi belsőellenőrzési tervét az alábbiak szerint elfogadta: 

 
CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Cece Nagyközség Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési 

tervét a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 21.§-22.§-a alapján 

az alábbiak szerint jóváhagyta: 

 

Ellenőrzendő 

folyamatok és 

szervezeti 

egységek 

Az ellenőrzésre 

vonatkozó  stratégia 

(ellenőrzés célja, 

módszere, tárgya, 

terjedelme, ellenőrzött 

időszak) 

Azonosított kockázati 

 Tényezők  

Az ellenőrzés 

típusa (*) 

Az 

ellenőrzés 

ütemezése 

(**) 

Erőforrás 

szükségletek 

(***) 

Cecei 
Általános 
Iskola  

Tárgy: Állami 
normatívák 
leigénylésénak 
vizsgálata 
Cél: Az igénylések 
szabályosságának 
biztosítása 
Időszak: 2009. év 

A normatívák 
igénylésének 
alátámasztása  

Tevékenység 
és pénzügyi 
ellenőrzés 

2010. 
május 
jelentés 
2009. 
június 30. 

3 szakértői 
nap 

 A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján. 

** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 

*** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 

Cece: 2009. november 16. 

Készítette: 

 

Jóváhagyta: 

 

____________________________                              ________________________ 

           Simon János jegyző                                                      Varga Gábor  

        belső ellenőrzési vezető                                                szervezet vezetője 

 

 

 

3.) Cecei Általános Iskola létszámleépítése                 Móré Boglárka képviselő                                                 

Előadó: Varga Gábor polgármester                           megérkezett 15.30 órakor. 

  
Varga Gábor polgármester: A Cecei Általános Iskola Igazgatója kérte a képviselő-testületet 

az intézmény pedagógus státuszainak csökkentésére. 
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Király László igazgató: Az intézményben egy fő pedagógus kolléga prémium évek 

programban kíván részt venni. 

A programhoz szükséges a létszámcsökkentés. Így az intézményben a cecei tagintézmény 

vonatkozásában a pedagógus létszámkeret 26 főre csökken. 

 

Varga Gábor polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Cecei általános 

Iskola cecei tagintézményének pedagógusi létszámát 2009.november 27.napjától 27 főről 26 

főre csökkentse. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal az 

alábbi döntést hozta: 

 

103/2009.(XI.16.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 27.  

Napjától a Cecei Általános Iskola Cecei Tagintézményének pedagógusi létszámát  

26 főre csökkenti. 

A képviselő-testület utasítja a polgármesteri hivatalt, hogy a létszámcsökkentést a  

2009.évi költségvetési rendelet előirányzat módosításakor vezesse át. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Simon János jegyző 

 

4.) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban 

való részvételének támogatása. 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 
Varga Gábor polgármester: A mellékelt javaslatok alapján kérem a képviselő-testületet, 

hogy támogassa Bali Dávid Cece, Vörösmarty u.10. szám alatti, Bali Péter Cece, Bethlen G. 

u. 84. szám alatti, illetve Szász Hajnalka Veronika Cece, Dózsa u.9.szám alatti tanulók Arany 

János Tehetséggondozó Programban való részvételét. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal az 

alábbi döntéseket hozta: 

 

104/2009.(XI.16.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Bali Dávid Cece,  

Vörösmarty u.10. szám alatti, Bali Péter Cece, Bethlen G. u. 84. szám alatti  

tanulók  Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételét. 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Varga Gábor polgármester 

             

105/2009.(XI.16.)ÖH. számú határozat 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Szász Hajnalka  

Veronika Cece, Dózsa u.9.szám alatti tanuló Arany János Tehetséggondozó   

Programban való részvételét. 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Varga Gábor polgármester 

 

5.) Alap- Alsószentiván- Cece- Sáregres- Vajta Óvodai Intézményfenntartó   

Társulás módosítása 
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

Előadó: Varga Gábor polgármester 
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Varga Gábor polgármester: Alap Község Önkormányzata megkereste önkormányzatunkat, 

hogy az óvoda fenntartásáról szóló megállapodást módosítsa a képviselő-testület. 

A módosítás értelmében 2010. január 1. napjától egyszerűsödne az önkormányzatok közötti 

elszámolás. A társult önkormányzatok a saját tulajdonukat képező ingatlanok költségét 

kifizetnék, így a gesztor, alapi önkormányzat felé csak a bérjellegű kiadásokat kell 

elszámolni. 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy a kiosztott társulási megállapodás módosítást fogadja el. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal az 

alábbi döntést hozta: 

 

106/2009.(XI.16.)ÖH. számú határozat 

                  Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alap- Alsószentiván-  

                  Cece- Sáregres- Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és  

                  működtetéséről szóló megállapodás módosításáról az alábbi határozatot hozza: 

 

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete „a helyi önkormányzatok társulásáról és 

együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. Tv. – Ttv. – 4. § (1) bekezdése b) pontjában 

foglaltak alapján az Alap – Alsószentiván – Cece – Sáregres – Vajta Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló Megállapodást 2010. 

január 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a III. számú módosítás: 

 

1. A Társulási Megállapodás 5.3. pontja alábbi mondattal egészül ki:  

 

„5.3. A költségvetési szerv pénzügyi és gazdasági feladatainak ellátását Alap-

Alsószentiván Községek Körjegyzősége – mint önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv – végzi.” 

2. A Társulási Megállapodás 6.7. pontja utolsó két mondata hatályát veszti, helyébe az alábbi 

megállapodások lépnek 6.7.1.-  6.7.2. számozás alatt: 

 

„6.7.1. A közoktatási intézmény költségvetésének részét képezik a székhelyintézményben 

és tagintézményekben dolgozó alkalmazottak személyi juttatásai – azok 

járulékaival – előirányzatai, az ellátottak juttatásai, az óvodai működéshez 

kapcsolódó óvodai nevelési feladatokhoz tartozó dologi költségek, s valamennyi a 

közoktatási intézmény működésével kapcsolatban felmerülő előbbiekben nem 

nevesített, de azokhoz kapcsolódó költségek.  

 

6.7.2. A 6.1. pontban felsorolt ingatlanok működtetési, fenntartói közüzemi, szolgáltatási 

kiadásait és kisjavítási, karbantartási költségeit – továbbiakban: üzemeltetési 

költség – az intézmény költségvetése nem tartalmazza,  a székhelyintézmény és a 

tagintézmények vonatkozásában azok közvetlenül az érintett Önkormányzat éves 

költségvetéseinek részét képezik, s az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő 

valamennyi – fűtés, világítás, vezetékes és mobiltelefon, telefax, Internet, 

vízszolgáltatás, hulladékszállítás stb. – költségeket az érintett Önkormányzatok 

külön-külön viselik.” 

 

3. A Társulási Megállapodás 6.12. pontja helyébe az alábbi megállapodás lép: 

 

„6.12.  A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulást nem, 

avagy részben teljesítő Önkormányzattal szemben, mely a székhely Önkormányzat 
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polgármestere írásbeli fizetési felszólítása ellenére 8 naptári napra vonatkozó 

fizetési póthatáridőre sem tesz eleget kötelezettségének, azonnali beszedési 

megbízás – inkasszó – nyújtható be, s ezen eljárás valamennyi költsége az adós 

Önkormányzatot terheli.” 

 

4. A Társulási Megállapodás 10.4. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„10.4. A Társult Képviselőtestületek „a közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § 

(9) bekezdése értelmében kikötik, hogy a csatlakozás kizárólag a nevelési évben 

július, augusztus hónapokban – a hónap első napjára szóló hatállyal – történhet 

azon tényre figyelemmel, hogy új tagóvoda létesítése, avagy kihelyezett óvodai 

csoportok működtetése az intézmény átszervezését jelenti, s az alapítói okirat 

módosítását teszi szükségessé, mely döntést legkésőbb tárgyév március hónap 

utolsó munkanapjáig meg kell hozni.”  

5. A Társulási Megállapodás 11.2. pontja hatályát veszti, helyébe a 11.2. pont szerinti 

megállapodás lép, egyidejűleg a Megállapodás kiegészül a 11.3. ponttal, mely alapján a 

jelenlegi 11.3. pont számozása 11.4. pontra módosul. 

 

„11.2. A Társulási Megállapodást a tagnak – rendes felmondással – felmondani a július 1. 

– augusztus 31-i időtartam alatti – a hónap utolsó napjára eső hatállyal – lehet, 

melyet tartalmazó minősített többséggel meghozott képviselőtestületi határozatot 

tárgyév január 31-napjáig kell meghozni, s a társult Képviselőtestületekkel 

közölni, arra a tényre figyelemmel, hogy a felmondás a közoktatási intézmény 

alapító okiratának módosítását teszi szükségessé, melyet megelőző eljárás alapján 

az erről szóló döntést a székhely Önkormányzatnak a Kt. 102. § (1) bekezdése 

szerint a tárgyév március hónap utolsó munkanapjáig kell meghoznia.  

 

11.3. A Társulási Megállapodás évközbeni felmondása a Kt. 102. § (9) bekezdésében 

foglaltakra figyelemmel szintén július 1. – augusztus 31. –i időtartam alatt a hónap 

utolsó napjára szólhat a 11.2. pont szerinti eljárási rendben.” 

 

6. A Társulási Megállapodás III. számú módosítása 2010. január 1. napján lép hatályba.  

 

7. A Képviselőtestület a Társulási Megállapodás egyéb pontjait módosítani nem kívánja, 

azok változatlanul kötelező érvényűek.  

 

II.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának aláírásával. 

Határidő: 2009. december 31. 

Felelős: Varga Gábor polgármester 

 

 

6.) Környezettudatos szemlélet javítására pályázat benyújtása (LEADER) 
Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: A LEADER program keretén belül az oktatási intézmények 

tanulói illetve az óvodások környezettudatos szemléletének javítására pályázatot lehet 

benyújtani „környezeti nevelés” címen. A pályázati saját erő az áfa összege. Javasolom a 

képviselő-testületnek, hogy a pályázatot nyújtsa be, melynek keretén belül 1.026.520,-Ft-ot 

lehet nyerni, a saját erő 256.630,-Ft. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal az 

alábbi döntést hozta: 

 

107 /2009.(XI.16.)ÖH. számú határozat 

 
Cece Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete LEADER pályázat 

benyújtása tekintetében az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület képzés jogcímre „Környezeti nevelés” tárgyában pályázatot 

nyújt, melynek teljes bekerülési költsége 1.026.520.-forint + 256.630.-forint ÁFA, 

azaz összesen 1.283.150.-forint.  

 

Az igényelt támogatás összege: 1.026.520.-forint, az Önkormányzat 2010. évi 

költségvetésének terhére vállalt önrész mértéke 256.630.-forint. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gábor polgármester 

 

 

 

7.) Rendezvények, szabadidős programokra pályázat benyújtása      

     (LEADER) 
Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

 

Varga Gábor polgármester: A LEADER program keretén belül lehetőség nyílott 

rendezvények, szabadidős programok infrastrukturális fejlesztésére. A pályázat keretén belül 

színpadra, hangosításra, technikai eszközökre, sátorra lehet pályázni. 

 

A pályázat bekerülési költsége 9.030.760,-Ft+2.257.690,-Ft ÁFA. Az önrész nértéke az ÁFA 

összege. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal az 

alábbi döntést hozta: 

 

108/2009.(XI.16.)ÖH. számú határozat 

 
Cece Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete LEADER pályázat 

benyújtása tekintetében az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testülete a „Rendezvények, szabadidős programok infrastrukturális 

feltételeinek fejlesztése” tárgyában pályázatot nyújt be, melynek teljes bekerülési 

költsége 9.030.760,-Ft + 2.257.690,-Ft ÁFA, azaz összesen 11.288.450,-Ft. 

 

Az igényelt támogatás összege: 9.030.760,-Ft, az Önkormányzat 2010.évi 

költségvetésének terhére vállalt önrész mértéke 2.257.690,-Ft. 

 

Határidő: azonnal 

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

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

 

K.m.f. 

 

  Varga Gábor         Simon János 

            polgármester                 jegyző 

 

 

 

           Csányi Kálmán    Péter István 

     jegyzőkönyv hitelesítő képviselők. 

 


