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Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. december 16-án 1700 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról

Készült: Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-én 1700 órai
kezdettel tartott közmeghallgatásáról.
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polgármester
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képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Simon János

jegyző

Távol maradt képviselő:
Péter István

képviselő

A lakosság részéről a mellékelt jelenléti ív szerint.
Varga Gábor polgármester: Köszöntötte a lakosság részéről megjelenteket, a Képviselő-testület tagjait,
valamint a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a 10 fő képviselőből 9 fő jelen van, így a
Képviselő-testület határozatképes.
„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 16-i közmeghallgatásán
jegyzőkönyv vezetőnek Albert Zsuzsannát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Menyhárt Tamás képviselőt és
Csányi Kálmán képviselőt javasolta megválasztani. Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontra.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúan úgy döntött, hogy a közmeghallgatásán jegyzőkönyv vezetőnek Albert Zsuzsannát,
a jegyzőkönyv hitelesítőnek Menyhárt Tamás képviselőt és Csányi Kálmán képviselőt, valamint a
napirendi pontra tett javaslatot elfogadta.
Elfogadott napirendi pontok:
1./
Díszkút (Artézi kút) kialakításának ügye
Előadó: Varga Gábor polgármester
2./
Tájékoztató Cece Nagyközség Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról
Előadó: Varga Gábor polgármester
3./
Lakossági kérdések

1./

Díszkút (Artézi kút) kialakításának ügye
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait és a lakosság részéről megjelenteket,
hogy Cece Nagyközség Önkormányzata az artézi kút felújítására, környezetének rendbetételére pályázaton
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nyert támogatást, amelynek a kivitelezése 2010. március – április hónapokra fog esni. Elmondta, hogy
szakembert kért fel arra, hogy a létesítési engedélyeket elintézze, továbbá egyeztetettek arról, hogy milyen
állapotban van a kút. A szakértő elmondta, hogy lehetségesnek látja a meglévő fúrt kút felújítását, vagy
egy másik létesítését.
Elmondta, hogy tudja ez a kút kardinális kérdése a cecei embereknek, azonban a víz hozamának
csökkenése, továbbá a víz minőségének romlása indokolta a felújítást.
Márkusné Fodor Mária cecei lakos: Megkérdezte, hogy mi történik akkor, ha a kút megfúrása után elapad
a víz?
Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy kicsi az esélye annak, hogy ne folyjék utána víz, 1%-a annak
az esélye, hogy elapadna a forrás.
Márkusné Fodor Mária cecei lakos: Megkérdezte, hogy mekkora a vízhozama a forrásnak?
Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a szakemberek szerint lehetne több is, hiteles pontos adatok
nincsenek.
Porteleki József cecei lakos: Hozzászólásában elmondta, hogy egyszer valaki lemérte, és akkor 30 liter
folyott ki 5 perc alatt.
Móré Boglárka képviselő: Sokszor lehetett olyant is hallani, hogy a vizet Pakson a piacon árulják, ez nem
igaz, személyesen győződött meg róla.
Varga Gábor polgármester: A kút fúrásával kapcsolatban olyan embereket keresett, akik profik
szakmájukban. Szerinte a legnagyobb probléma a kút külsejével van, annak ellenére, hogy a közmunkások
hetente többször megtisztítják a környezetét.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés a témával kapcsolatosan?
2./

Tájékoztató Cece Nagyközség Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Cece Nagyközség 2009. évi gazdálkodásával kapcsolatosan elmondta, hogy
500 millió az Önkormányzat költségvetése, amiből 14 millió forint helyi adóból a bevétel, 110 millió
forint az átengedett központi adó, 5,5 millió forint az egyéb bevétel, 206 millió forint a normatív állami
hozzájárulás, és 19 millió forint központi támogatásból áll. AZ önkormányzatiság szerinte, mint fogalom
megszűnt, az állam által adott normatív támogatások teljes egészében kötöttek, kizárólag adott feladatra
lehet felhasználni, önálló fejlesztéseket nem tudunk elkezdeni. 2009. évben az Önkormányzat 86 millió
forintra nyújtott be különböző pályázatokat, ezek között szerepel az iskola lapos tetőének javítására, kazán
beszerzésére, tanyabuszra, térfigyelő kamerarendszerre, díszkút kialakítására, továbbá a hivatali szervezet
fejlesztésére, kompetencia alapú oktatásra pályázat.
2010. évben újabb pályázatok benyújtását tervezi a Képviselő-testület, mint például a csatorna beruházás,
belterületi utak felújítása, amelyre minden évben többször pályázott az Önkormányzat, felújításra, vagy
kialakításra, azonban minden pályázatunkat elutasítottak.
2010. évben még rosszabb lesz a helyzet, mert a forráselvonások még jelentősebbek. Az Önkormányzat
költségvetése szigorú, folyamatos létszámcsökkentések mellett működnek az intézmények. A
Polgármesteri Hivatalban például 2002-ben 14-en dolgozta, 2009. évben 9-en dolgoznak, az iskolában 33
főről 31 főre csökkent a létszámkeret, az óvodában 14-ről 13-ra. 5 ember került prémiuméves
foglalkoztatásba, akinek a bérét az állam teljes egészében finanszírozza. Hangsúlyozta, hogy a
Polgármesteri Hivatal működésképtelenség határán van, mivel a folyamatos létszámleépítések ellenére,
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egyre több feladatot kell ellátni. A bérekről nem is beszélve, hiszen egy pedagógus 70-80 ezer forintot
visz haza, illetve egy 25 éve dolgozó köztisztviselő ugyancsak 70-80 ezret kap, az emberek megpróbálják
túlélni ezt a helyzetet.
Az intézményeink működnek, a béreket, és a működést tudja finanszírozni az önkormányzat.
Elmondta, hogy a ravatalozó használati díjat a Képviselő-testület eltörölte, annak ellenére, hogy a
temetővel és a ravatalozóval kapcsolatos minden költséget az Önkormányzat fizet, bevétele kizárólag az
egyházaknak van a temető tekintetében.
Márkusné Fodor Mária cecei lakos: Véleménye, hogy minden ember csak követelni tud, de, hogy
eljöjjenek és legalább meghallgassák a falu vezetőinek beszámolóját, arra nem hajlandóak.
Varga Gábor polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem
hangzott el, így 18,00 órakor a Képviselő-testület közmeghallgatását berekesztette.

KMF.
Varga Gábor
polgármester

Simon János
jegyző

Csányi Kálmán
képviselő

Menyhárt Tamás
képviselő
Jegyzőkönyv hitelesítők.
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