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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

1/2014.(II.05.)önkormányzati határozat Aljegyzői státusz létrehozása 

2/2014.(II.05.)önkormányzati határozat Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 

megállapodásának módosítása 

3/2014.(II.05.)önkormányzati határozat A nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatási szerződ 

megkötése 

4/2014.(II.05.)önkormányzati határozat Nyilatkozat megtétele Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

megszüntetése tárgyában 

5/2014.(II.05.)önkormányzati határozat Víziközmű-társulati hitelszerződés módosítása 

6/2014.(II.05.)önkormányzati határozat Illés és Sipos Ügyvédi Iroda megbízásának 

módosítása 

7/2014.(II.05.)önkormányzati határozat 7013 Cece, Deák F. u. 124. előtti közvilágítási 

 lámpatest felszereléséhez árajánlat kérése 

8/2014.(II.05.)önkormányzati határozat Telekcsoport újraosztás 

9/2014.(II.05.)önkormányzati határozat Iskolaigazgató megbízásának 

támogatása 

10/2014.(II.05.)önkormányzati határozat Lőtér épületének elbontása 

 

A Képviselő-testülete által megalkotott rendeletek száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

1/2014.( II.09) önkormányzati rendelet  

 

A helyi szociális igazgatásról és a szociális 

ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

2/2014.(II.10.)önkormányzati rendelet  A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

3/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 

  

 

A temetőről és temetkezések rendjéről szóló 

21/20013.(XII.30.) önkormányzati rendelet 

módosításról  

4/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet 

  

 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló  

18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 5/2014. (II.10) önkormányzati rendelet 

 

 A nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 

 6/2014.(II.10.)önkormányzati rendelet 

 

Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás 

rendjéről szóló 12/2013. (VI.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

 7/2014.(II.20.)önkormányzati rendelet 

 

 Cece Nagyközség Önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 05-én 13,00 órai 

kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye:  Cece Községház Nagyterme 

   7013 Cece, Deák F. u. 13. 

 

Jelen vannak: Varga Gábor   polgármester  

   Csányi Kálmán  képviselő 

Fazekas Gábor  alpolgármester 

Kacz Mária   képviselő   

Király László   képviselő   

Dr. Leposa Zoltán  képviselő   

   Nemes László   képviselő 

  

Tanácskozási joggal résztvevő: 

   Albert Zsuzsanna  jegyző    

 

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

Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről a 7 fő képviselő közül 7 fő 

jelen van. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Király László és Nemes László képviselőt javasolta megválasztani.   

Javaslatot tett a meghívó szerinti napirendi pontok elfogadására. 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Király László és Nemes László 

képviselőket, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

1.   A helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló     

  rendelet módosítása 

   Előadó: Varga Gábor polgármester 

2.   A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

 rendelet felülvizsgálata 

   Előadó: Varga Gábor polgármester 

3.  A temetőről és temetkezések rendjéről szóló rendelet módosítása 

    Előadó: Varga Gábor polgármester 

4. Az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének 

 módosítása  

   Előadó: Varga Gábor polgármester 

5.   Közös Hivatal megállapodásának módosítása 

   Előadó: Varga Gábor polgármester 

6.   A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó   

  közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 

   Előadó: Varga Gábor polgármester 

7.   Közszolgáltatási szerződés megkötése a nem közművel összegyűjtött háztartási   

  szennyvíz begyűjtésére 

   Előadó: Varga Gábor polgármester 

8.  Vagyonrendelet módosítása 

   Előadó: Varga Gábor polgármester 

9.   Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása   

   Előadó: Varga Gábor polgármester 
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10. Nyilatkozat Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati    

 Társulás  megszüntetése tekintetébe Várpalota Önkormányzat      

 kezdeményezésére 

  Előadó: Varga Gábor polgármester 

11.   VKT hitel szerződés módosítása 

   Előadó: Varga Gábor polgármester 

12.  Illés és Sipos Ügyvédi Iroda megbízásának módosítása 

   Előadó: Varga Gábor polgármester 

13.   Móré Lászlóné cecei lakos kérelme 

   Előadó: Varga Gábor polgármester 

14.  Telek újraosztás Cece Nagyközség Madách I. és Nap utca által övezett területeken 

   Előadó: Varga Gábor polgármester 

15. Tájékoztató iskolaigazgató megbízatásáról 

   Előadó: Varga Gábor polgármester 

16. Rafai Gyula cecei lakos kérelme lőtér épület maradványának elbontására. 

   Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Ezt követően Varga Gábor polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

1.   A helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 

  rendelet módosítása 
   /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

   Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a rendelet módosításáról szóló előterjesztés megküldésre 

került a testületi tagoknak. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a rendelet 

tárgyában. 

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

rendelet-tervezetet. 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2014.( II.09) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A HELYI SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS 

ELLÁTÁSOK HELYI RENDSZERÉRŐL SZÓLÓ 13/2013 (XI.22) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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2.   A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi   

  közszolgáltatásról  szóló rendelet felülvizsgálata 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: A rendelet-tervezet megküldésre került a Testület tagjainak, 

megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztett tervezet tárgyában. 

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

mellékelt rendelet-tervezetet. 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2014.(II.10.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS 

HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

3.   A temetőről és temetkezések rendjéről szóló rendelet módosítása 
  /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

Előadó: Varga Gábor  polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: A rendelet-tervezet megküldésre került a Testület tagjainak, 

megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztett tervezet tárgyában. 

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

mellékelt rendelet-tervezetet. 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2014.(II.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A TEMETŐRŐL ÉS TEMETKEZÉSEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ 

21/20013.(XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSRÓL  

 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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4.   Az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

  rendeletének  módosítása 
  /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

 

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselőket, hogy az SZMSZ módosítására többek között 

a Közös Hivatal aljegyzői státuszának létrehozása miatt vált szükségessé. 

Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a státusz létrehozása tárgyában. 

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

mellékelt határozati javaslatot. 

 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1/2014.(II.05.)önkormányzati határozat 

aljegyzői státusz létrehozása tárgyában 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 21-i 

hatállyal hozzájárul aljegyzői státusz létrehozásához a Cecei Közös 

Önkormányzati Hivatal tekintetében. 

Határidő: 2014. február 21. 

Felelős: polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: A rendelet-tervezet megküldésre került a Testület tagjainak, 

megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztett tervezet tárgyában. 

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

mellékelt rendelet-tervezetet. 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta: 

 

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2014.(II.20.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

SZÓLÓ  

18/2013.(XII.30.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

5. Közös Hivatal megállapodásának módosítása 
  /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Albert Zsuzsanna jegyző 

 

Albert Zsuzsanna jegyző: Elmondta, hogy a Közös Hivatal megállapodásának módosítására az 

aljegyzői státusz létrehozása, tovább a vajtai 1 fő 4 órás köztisztviselő 8 órásra munkaidőben történő 

foglalkoztatása, és a 3 sofőr foglalkoztatása miatt van szükség. A megállapodás módosult a 3.2.5. 
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pontban, a 3.3. pontban, a 4.1.5. és 4.1. 7. pontban miszerint a Közös Hivatal előző évi elszámolását a 

zárszámadás időpontjához került igazításra. 

 

Varga Gábor polgármester: Megkérdezte a jelenlévő Képviselőket, hogy van-e kérdésük az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

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

határozati javaslatot: 

"Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 

megállapodását módosítását az alábbiak szerint elfogadja: 

"3.2. A közös önkormányzati hivatal vezetése: a jegyző és az aljegyző  

3.2.1. A közös önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti.  A jegyzőt az aljegyző helyettesíti. 

3.2.2. A jegyző, és az aljegyző felett a polgármesterek a Mötv. 83. §-ának b) pontja szerint 

gyakorolják a munkáltatói jogokat, azzal, hogy az egyéb munkáltatói jogokat (Mötv. 19. § b) pont) 

Cece Nagyközség Polgármestere gyakorolja. A munkáltatói jogok gyakorlása a polgármesterek 

részvételével tartott tanácskozás (Polgármesterek Tanácsa) alkalmával történik, amelyről – 

feltüntetve a szavazati arányokat – jegyzőkönyv készül. A tanácskozás akkor határozatképes, ha a 

Cece és Vajta önkormányzatok polgármesteri a tanácskozáson jelen vannak. A Polgármesterek 

Tanácsát Cece Nagyközség Polgármestere hívja össze, és gondoskodik a jegyzőkönyv elkészítéséről. 

A jegyzőkönyvet Cece és Vajta önkormányzatok polgármesteri aláírja. A jegyzőkönyv másolati 

példányát valamennyi, a közös önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő település 

polgármesterének meg kell küldeni a tanácskozástól számított 15 napon belül.  

3.2.5. A képviselő-testületi (bizottsági,) üléseken a jegyző és/vagy az aljegyző részt vesz. 

3.3. A közös önkormányzati hivatal létszáma  

3.3.1. A közös önkormányzati hivatal létszáma: 

a) Szakmai létszám: 

 

 jegyző    1 fő 

 aljegyző  1 fő 

 köztisztviselők   10 fő 

ebből: 

Cece székhely     7 fő 8 órában 

Vajta Kirendeltség     3 fő 8 órában 

 Összesen:   12 fő  

b) egyéb létszám: 

 3 fő 8 órás munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott. 

4.1.5. A 4.1.2. alpont szerinti hozzájárulás tervezett összegéről Cece Nagyközség Önkormányzat 

Polgármestere legkésőbb a tárgyév a zárszámadásig tájékoztatja a közös önkormányzati hivatal 

fenntartásában részt vevő települések önkormányzatait, melyek ezzel kapcsolatos észrevételeiket 

legkésőbb a tájékoztatást követő 15 napon belül megteszik Cece Nagyközségi Önkormányzat felé. 

4.1.7. Felek megállapodnak, hogy minden évben a zárszámadásig elszámolnak az előző évi 

hozzájárulásokkal. Cece Nagyközségi Önkormányzat e határidőig az elszámolást írásban eljuttatja 

Társuló községek önkormányzatai részére. Felek kötelezik magukat, hogy ezen elszámolás alapján a 

pénzügyi rendezés az elszámolás kézhezvételétől számított 30 napon részükről megtörténik. " 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 
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2/2014.(II.05.)önkormányzati határozata 

a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának 

módosításáról 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Közös 

Önkormányzati Hivatal megállapodását módosítását az alábbiak szerint 

elfogadja: 

 

"3.2. A közös önkormányzati hivatal vezetése: a jegyző és az aljegyző  

3.2.1. A közös önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti.  A jegyzőt az aljegyző 

helyettesíti. 

3.2.2. A jegyző, és az aljegyző felett a polgármesterek a Mötv. 83. §-ának b) 

pontja szerint gyakorolják a munkáltatói jogokat, azzal, hogy az egyéb 

munkáltatói jogokat (Mötv. 19. § b) pont) Cece Nagyközség Polgármestere 

gyakorolja. A munkáltatói jogok gyakorlása a polgármesterek részvételével 

tartott tanácskozás (Polgármesterek Tanácsa) alkalmával történik, amelyről 

– feltüntetve a szavazati arányokat – jegyzőkönyv készül. A tanácskozás 

akkor határozatképes, ha a Cece és Vajta önkormányzatok polgármesteri a 

tanácskozáson jelen vannak. A Polgármesterek Tanácsát Cece Nagyközség 

Polgármestere hívja össze, és gondoskodik a jegyzőkönyv elkészítéséről. A 

jegyzőkönyvet Cece és Vajta önkormányzatok polgármesteri aláírja. A 

jegyzőkönyv másolati példányát valamennyi, a közös önkormányzati hivatal 

fenntartásában részt vevő település polgármesterének meg kell küldeni a 

tanácskozástól számított 15 napon belül.  

3.2.5. A képviselő-testületi (bizottsági,) üléseken a jegyző és/vagy az 

aljegyző részt vesz. 

3.3. A közös önkormányzati hivatal létszáma  

3.3.1. A közös önkormányzati hivatal létszáma: 

b) Szakmai létszám: 

 

 jegyző    1 fő 

 aljegyző  1 fő 

 köztisztviselők   10 fő 

ebből: 

Cece székhely     7 fő 8 órában 

Vajta Kirendeltség     3 fő 8 órában 

 Összesen:   12 fő  

b) egyéb létszám: 

 3 fő 8 órás munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott. 

4.1.5. A 4.1.2. alpont szerinti hozzájárulás tervezett összegéről Cece 

Nagyközség Önkormányzat Polgármestere legkésőbb a tárgyév a 

zárszámadásig tájékoztatja a közös önkormányzati hivatal fenntartásában 

részt vevő települések önkormányzatait, melyek ezzel kapcsolatos 

észrevételeiket legkésőbb a tájékoztatást követő 15 napon belül megteszik 

Cece Nagyközségi Önkormányzat felé. 
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4.1.7. Felek megállapodnak, hogy minden évben a zárszámadásig 

elszámolnak az előző évi hozzájárulásokkal. Cece Nagyközségi 

Önkormányzat e határidőig az elszámolást írásban eljuttatja Társuló 

községek önkormányzatai részére. Felek kötelezik magukat, hogy ezen 

elszámolás alapján a pénzügyi rendezés az elszámolás kézhezvételétől 

számított 30 napon részükről megtörténik. 

Határidő: 2014. február 21. 

Felelős: jegyző 

 

 

 

6.  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  

 közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 

 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 
 

Varga Gábor  polgármester: A rendelet-tervezet, továbbá az előterjesztés megküldésre került a 

Testület tagjainak, megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztett tervezet 

tárgyában. 

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

mellékelt rendelet-tervezetet. 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2014. (II.10) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE 

VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL 

 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

7. Közszolgáltatási szerződés megkötése a nem közművel összegyűjtött háztartási 

 szennyvíz begyűjtésére 

 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor  polgármester 
 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan szerződést 

szükséges kötni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatások elvégzése tárgyában. 

Három ajánlat került bekérésre, melyek közül a Simontornya Városüzemeltetési Kft. (7081 

Simontornya, Szent István K. u. 1.) tette a legolcsóbb ajánlatot.   

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztett szolgáltatási szerződés 

tárgyában. 

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

határozati javaslatot: 

"Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyvhöz mellékelt Simontornya 

Városüzemeltetési Kft.-vel (7081 Simontornya, Szent István K. u. 1.) megkötésre kerülő 

közszolgáltatási szerződést megismerte, azt elfogadja. 
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Egyúttal felhatalmazza Varga Gábor polgármestert, hogy a szerződést aláírja közszolgáltatóval." 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2014.(II.05.)önkormányzati határozata 

 a nem közművel összegyűjtött háztartási  

 szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatási szerződ megkötése 

Cece Nagyközség önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyvhöz 

mellékelt Simontornya Városüzemeltetési Kft.-vel (7081 Simontornya, 

Szent István K. u. 1.) megkötésre kerülő közszolgáltatási szerződést 

megismerte, azt elfogadja. 

Egyúttal felhatalmazza Varga Gábor polgármestert, hogy a szerződést 

aláírja közszolgáltatóval. 

Határidő: 2014. február 14. 

Felelős: polgármester 

 

8.  Vagyonrendelet módosítása 
   /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

   Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a vagyonrendelet módosítására a rendelet mellékleteinek 

pontosítása miatt volt szükség, mivel azokban értékesített ingatlanok is szerepeltek, továbbá nem 

voltak átvezetve a vagyonkezelésbe adott ingatlanok a rendelet egy külön mellékletébe. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztett tervezet tárgyában. 

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

mellékelt rendelet-tervezetet. 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

 6/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás rendjéről  

szóló 12/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

9.  Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása   
  /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

  Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a költségvetést a Képviselők megismerhették. Mivel az 

Önkormányzat rendelkezik előző évről pénzmaradvánnyal, így a költségvetési egyensúly 

megtartható, hiánnyal nem tervez az Önkormányzat, és hitel felvételével sem. 

A részletes költségvetési tervező táblákat az előterjesztés tartalmazza. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztetés tárgyában. 

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

melléket rendelet-tervezetet. 
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2014. (II.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

10. Nyilatkozat Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  

 Társulás  megszüntetése tekintetébe Várpalota Önkormányzat     

 kezdeményezésére 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor  polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

megszüntetése tárgyában Várpalot Város kereste meg a társulásban részt vevő önkormányzatokat. A 

Társulás jogi képviselői a megkeresést a Társulás megszüntetés tárgyában nem tartják jogszerűnek, 

így a mellékelt határozati javaslat elfogadását javasolták, mellyel egyetért, és javasolta annak 

elfogadását. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztetés tárgyában. 

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

határozati javaslatot: 

"Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy Várpalota Város Polgármester 

2014. január 15-én kelt  "Nyilatkozat Társulás megszűnésével kapcsolatban" tárgyú - levelében 

foglaltakt elutasítja. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megszűnésének a Társulási Megállapodás XII. 

pontjában meghatározott feltételei nem állnak fenn. A Társulás által létrehozott egységes 

hulladékgazdálkodási rendszer keretében valósul meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátása, a hulladékgazdálkodás fejlesztése. 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért  a Társulási Tanács 

57/2013.(XI.11.)sz. határozata 2. pontjában foglaltakkal, azaz "A Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsának Várpalota Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete által a határozata 2. pontjában megfogalmazott Társulásból történő kiválási 

szándékának bejelentését tudomásul veszi azzal, hogy a kiválás jogszerű időpontja megállapításánál a 

Társulási megállapodás, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell 

figyelembe venni."  

 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 
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4/2014.(II.05.)önkormányzati határozata 

nyilatkozat megtétele Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás megszüntetése tárgyában 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna 

Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy 

Várpalota Város Polgármester 2014. január 15-én kelt  "Nyilatkozat 

Társulás megszűnésével kapcsolatban" tárgyú - levelében foglaltakt 

elutasítja. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna 

Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy 

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

megszűnésének a Társulási Megállapodás XII. pontjában meghatározott 

feltételei nem állnak fenn. A Társulás által létrehozott egységes 

hulladékgazdálkodási rendszer keretében valósul meg a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, a hulladékgazdálkodás 

fejlesztése. 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért  a Társulási 

Tanács 57/2013.(XI.11.)sz. határozata 2. pontjában foglaltakkal, azaz "A 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Tanácsának Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 

határozata 2. pontjában megfogalmazott Társulásból történő kiválási 

szándékának bejelentését tudomásul veszi azzal, hogy a kiválás jogszerű 

időpontja megállapításánál a Társulási megállapodás, valamint a 2011. évi 

CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

11.   VKT hitel szerződés módosítása 
   /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

   Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a K&H Bank, a Cecei 

Viziközmű Társulat és az Önkormányzat között létrejött hitel szerződést a hittel  futamidő 

hosszabbítása miatt. 

A szerződés tervezet megküldésre került a Testület tagjainak. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek a szerződés módosítás tárgyában. 

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

határozati javaslatot: 

"Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. október 19. napján kelt ÖEP-12-0161-

1. számú kamattámogatott víziközmű-társulati hitelszerződés - jegyzőkönyvhöz mellékeltek szerinti - 

módosítását megismerte, azt jóváhagyja. 

Egyúttal felhatalmazza Varga Gábor polgármestert, hogy a szerződés módosítását aláírja."  

 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 
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5/2014.(II.05.)önkormányzati határozata 

víziközmű-társulati hitelszerződés módosítása 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. október 19. 

napján kelt ÖEP-12-0161-1. számú kamattámogatott víziközmű-társulati 

hitelszerződés - jegyzőkönyvhöz mellékeltek szerinti - módosítását 

megismerte, azt jóváhagyja. 

Egyúttal felhatalmazza Varga Gábor polgármestert, hogy a szerződés 

módosítását aláírja. 

Határidő: 2014. február 28. 

Felelős: polgármester 

 

 

12.  Illés és Sipos Ügyvédi Iroda megbízásának módosítása 
   /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

   Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Testületet, hogy a szerződés módosítására azért tesz 

javaslatot, hogy a megbízott több negyedéves teljesítést legyen jogosult egy számlában szerepeltetni.   

A szerződés tervezet megküldésre került a Testület tagjainak. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek a szerződés módosítás tárgyában. 

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

határozati javaslatot: 

"Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. október 19. napján kelt ÖEP-12-0161-

1. számú kamattámogatott víziközmű-társulati hitelszerződés - jegyzőkönyvhöz mellékeltek szerinti - 

módosítását megismerte, azt jóváhagyja. 

Egyúttal felhatalmazza Varga Gábor polgármestert, hogy a szerződés módosítását aláírja."  

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

6/2014.(II.05.)önkormányzati határozata 

Illés és Sipos Ügyvédi Iroda megbízásának módosítása 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Illés és Sipos 

Ügyvédi Irodával jogi szolgáltatás ellátására 2011. szeptember 21. napján 

kelt  szerződés - jegyzőkönyvhöz mellékeltek szerinti - módosítását 

megismerte, azt jóváhagyja. 

Egyúttal felhatalmazza Varga Gábor polgármestert, hogy a szerződés 

módosítását aláírja. 

Határidő: 2014. február 28. 

Felelős: polgármester 

 

13.   Móré Lászlóné cecei lakos kérelme 
   /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

   Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Móré Lászlóné cecei lakos azzal a kéréssel fordult a 

Testülethez, hogy a lakóházuk előtt közvilágítási lámpatestet szereltessen fel az Önkormányzat, 

amelynek a költségeit átvállalnák. 

Javasolta, hogy kerüljön beszerzésre árajánlat, hogy mennyibe került egy lámpatest felszerelése. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek  a kérelem tárgyában. 



 13 

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

határozati javaslatot: 

"Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7013 Cece, Deák F. u. 124. szám alatti 

ingatlan előtti közterületen közvilágítási lámpatest felszerelése tárgyában árajánlat beszerzését 

rendeli el." 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

7/2014.(II.05.)önkormányzati határozata 

7013 Cece, Deák F. u. 124. előtti közvilágítási 

 lámpatest felszereléséhez árajánlat kérése. 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7013 Cece, Deák F. u. 

124. szám alatti ingatlan előtti közterületen közvilágítási lámpatest 

felszerelése tárgyában árajánlat beszerzését rendeli el. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

14.  Telek újraosztás Cece Nagyközség Madách I. és Nap utca által övezett  

  területeken 
   /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./   

   Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy az előző ülésen tárgyalt telekvásárlás tárgyában a 

földmérő helyszínelése során fény derült arra, hogy a térképi viszonyok nem egyeznek meg a 

valósággal. A földmérő szakember javaslata szerint telek újraosztást szükséges végezni, hogy az út, 

és a telkek a valóságnak megfelelő helyen legyenek a térképen is. 

Javasolta a szóban forgó terület telek újra felosztásának kezdeményezését. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek napirend tárgyában. 

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

határozati javaslatot: 

"Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete telekcsoport újraosztás elvégzését rendeli el a 

cecei Madách I. utca és Nap utca által övezet területeken a mellékelt térkép szerint." 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2014.(II.05.)önkormányzati határozata 

telekcsoport újraosztás 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete telekcsoport újraosztás 

elvégzését rendeli el a cecei Madách I. utca és Nap utca által övezet 

területeken a mellékelt térkép szerint. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

15. Tájékoztató iskolaigazgató megbízatásáról 
   /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

   Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Testület nem rendelkezik 

hatáskörrel az iskolaigazgató megbízásáról, azonban a Testület véleményét kérte a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Sárbogárdi Tankerületének igazgatója a megbízással kapcsolatban. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek napirend tárgyában. 
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Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi 

határozati javaslatot: 

"Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Király László jelenlegi igazgató 

megbízásának 5 évre történő meghosszabbítását." 

 

Király László képviselő: Bejelentette érintettségét, és a szavazástól való tartózkodását. 

 

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

határozatot hozta: 

9/2014.(II.05.)önkormányzati határozata 

iskolaigazgató megbízásának támogatása 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Király 

László jelenlegi igazgató megbízásának 5 évre történő meghosszabbítását. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

16. Rafai Gyula cecei lakos kérelme lőtér épület maradványának elbontására. 
   /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

   Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy Rafael Gyula helyi vállalkozó azzal a kéréssel fordult a 

Testülethez, hogy a régi úgynevezett lőtéren lévő épület maradványokat elbonthassa, majd a területet 

a bontás után helyreállítaná. 

Megkérdezte, hogy van-e ellenvéleménye a Testület tagjainak a kérelem tárgyában. 

 

Fazekas Gábor alpolgármester: Elmondta, hogy a lőteret és az épületét még annak idején társadalmi 

munkában építette a cecei fiatalok közössége. Nem javasolta az épület bontását, inkább pályázni 

kellene a helyreállítására. 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy az épület már nem nevezhető épületnek, már csak egy fal 

áll, bontási engedély nem szükséges a lebontásához. Véleménye szerint egy zöldmezős beruházás 

már olcsóbb lenne a jelenlegi állapotban, mint a meglévő ingatlan helyreállítása. 

Javasolta az épület elbontását. 

Megkérdezte, hogy van-e egyéb kérdés, vélemény a kérelem tárgyában. 

  

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

határozati javaslatot: 

"Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Rafai Gyula 7013 Cece, József A. 

u. 12. szám alatti lakosnak a cecei sportpálya melletti úgynevezett "lőtéri épület" elbontását. 

Egyúttal felhívja a vállalkozó figyelmét, hogy az épület bontását követően  területet helyre kell 

állítania." 

 

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

határozatot hozta: 

10/2014.(II.05.)önkormányzati határozata 

"lőtér épületének" elbontása 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Rafai 

Gyula 7013 Cece, József A. u. 12. szám alatti lakosnak a cecei sportpálya 

melletti úgynevezett "lőtéri épület" elbontását. 

Egyúttal felhívja a vállalkozó figyelmét, hogy az épület bontását követően  

területet helyre kell állítania. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 
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Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így  15,49 órakor a Képviselő-

testület nyilvános ülését berekesztette. 

 

KMF 

 

Varga Gábor          Albert Zsuzsanna 

        polgármester            jegyző  

  

 

 

 

 

Király László       Nemes László 

 

         Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők. 


