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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

11/2014.(II.18.)önkormányzati határozat Pályázat benyújtása kispálya építésére 

12/2014.(II.18.)önkormányzati határozat Aljegyző kinevezéséről szóló tájékozató 

13/2014.(II.18.)önkormányzati határozat Cecei Általános Iskola 

közétkeztetésének biztosítására 

beszerzés kiírása 

14/2014.(II.18.)önkormányzati határozat Szennyvíztisztító telep kivitelezése 

tárgyában szerződés módosítása 

 

A Képviselő-testülete által megalkotott rendeletek száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án 14,00 órai 

kezdettel tartott rendkívüli 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 Csányi Kálmán és Kacz Mária 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 Csányi Kálmán és Kacz Mária 

képviselőket, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

1. Kisméretű pálya építéséhez önerő biztosítása 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

2. Tájékoztató aljegyző kinevezéséről 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

3.  Közétkeztetés tárgyában ajánlattételi felhívás elfogadása 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

4.  Szennyvíztisztító telep kivitelezése tárgyában szerződés módosítása 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Ezt követően Varga Gábor polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. 

 

1. Kisméretű pálya építéséhez önerő biztosítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: A Képviselő-testület tavalyi év során nyújtott be pályázatot kisméretű 

focipálya építési programra, melyet az MLSZ elutasított. 

Az idei évben ismét kiírták a pályázatot. Javasolta a melléklet adatlap szerint benyújtani a pályázatot. 

Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdése a napirendhez kapcsolódóan. 

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

határozati javaslatot: 

"Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be pályaépítés önerejét 

kiegészítő támogatás igénybevételére. 

A pályázatot 1 darab kisméretű pályára nyújtja be. 

A megvalósítás helye Cece belterület 1137 hrsz, cím: Árpád u. 3. 
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A kisméretű pálya bekerülési költség: bruttó  32.500.000.-forint  

Melyből bruttó 3.250.000-forint önerőt az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kerete terhére 

biztosít." 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2014.(II.18.)önkormányzati határozata 

pályázat benyújtása kispálya építésére 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 

nyújt be pályaépítés önerejét kiegészítő támogatás 

igénybevételére. 

A pályázatot 1 darab kisméretű pályára nyújtja be. 

A megvalósítás helye Cece belterület 1137 hrsz, cím: Árpád u. 3. 

A kisméretű pálya bekerülési költség: bruttó  32.500.000.-forint  

Melyből bruttó 3.250.000-forint önerőt az Önkormányzat 2014. 

évi költségvetésének kerete terhére biztosít. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

2.  Tájékoztató aljegyző kinevezéséről 
   /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

   Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Cece Nagyközség Polgármestere és Vajta Község Polgármestere 

pályázatot írt ki aljegyzői állás betöltésére. A kiírásra 8 pályázat érkezett. A pályázok közül a 

kiírásnak 5 pályázó felelt meg, azonban szakvizsgával egyik sem rendelkezik. Két pályázót hallgatott 

meg Térmeg György polgármesterrel. A meghallgatások után egyetértésben került kiválasztásra dr. 

Marinka Nikolett pályázó. Az aljegyző 2014. március 01. napi hatállyal kerül kinevezésre. Bemutatta 

a jelenlévő dr. Marinka Nikolettet. 

Mivel az aljegyző nem rendelkezik szakvizsgával, így annak egy éven belüli letétele került előírásra. 

Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdése a napirendhez kapcsolódóan. 

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

határozati javaslatot: 

"Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Marinka Nikolett aljegyzővé történő 

kinevezéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette." 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

12/2014.(II.18.)önkormányzati határozat 

aljegyző kinevezéséről szóló tájékozató 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dr. 

Marinka Nikolett aljegyzővé történő kinevezéséről szóló 

tájékoztatót tudomásul vette. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

3.  Közétkeztetés tárgyában ajánlattételi felhívás elfogadása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a közétkeztetés tárgyában az ajánlattételi felhívás és a 

szerződés tervezet megküldésre került a Testület tagjainak. 
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Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdése a napirendhez kapcsolódóan. 

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

határozati javaslatot: 

"Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés értelmében a Cecei Általános 

Iskola közétkeztetésének biztosítása tárgyában beszerzési eljárást ír ki. 

A beszerzési eljárásra az alábbi vállalkozóktól kéri árajánlat benyújtását: 

- Csülök Vendéglátó és Szolgáltató Bt.  8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 46. 

- Mikes Étterem 8600 Siófok Petőfi Sétány 28. 

- Szalai Vendéglő Nagydorog Külterület, 63-as főút." 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2014.(II.18.)önkormányzati határozat 

Cecei Általános Iskola közétkeztetésének biztosítására 

beszerzés kiírása 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 

ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

(a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés értelmében a Cecei 

Általános Iskola közétkeztetésének biztosítása tárgyában 

beszerzési eljárást ír ki. 

A beszerzési eljárásra az alábbi vállalkozóktól kéri árajánlat 

benyújtását: 

- Csülök Vendéglátó és Szolgáltató Bt.  8600 Siófok, Bajcsy-Zs. 

u. 46. 

- Mikes Étterem 8600 Siófok Petőfi Sétány 28. 

- Szalai Vendéglő Nagydorog Külterület, 63-as főút. 

Határidő: ajánlatok benyújtására 2014. március 31. 

Felelős: polgármester 

     

4.  Szennyvíztisztító telep kivitelezése tárgyában szerződés módosítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a szennyvíztelep 

kivitelezésére kötött szerződés 2014. február végével lejár, így azt a mellékeltek szerint szükséges 

módosítani. A szerződés tervezet részletesen tartalmazza a szerződés hosszabbításának indokait. 

Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdése a napirendhez kapcsolódóan. 

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

határozati javaslatot: 

"Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. március 9. napján „Cece nagyközség 

szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú, keop-1.2.0/b/10-2010-0043 azonosító számú 

projekt keretében Cece nagyközség szennyvíztisztító telepének komplett kivitelezési munkálatai és a 

megvalósításhoz szükséges engedélyes és kiviteli tervének elkészítése, a vízjogi létesítési 

engedélyben foglaltak szerinti próbaüzem lefolytatása eredmény felelősséggel, a FIDIC sárga könyv 

1999. évi kiadás szerinti egyösszegű átalányáras vállalkozási szerződés keretében." címmel 

megkötött vállalkozói szerződést a mellékeltek szerint 47 munkanappal meghosszabbítja. 

Egyúttal felhatalmazza Varga Gábor polgármestert, hogy a mellékeltek szerinti szerződést aláírja." 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

 

http://www.cylex-tudakozo.hu/si%c3%b3fok/
http://www.cylex-tudakozo.hu/si%c3%b3fok/
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14/2014.(II.18.)önkormányzati határozat 

Szennyvíztisztító telep kivitelezése tárgyában szerződés 

módosítása 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. 

március 9. napján „Cece nagyközség szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása” tárgyú, keop-1.2.0/b/10-2010-0043 

azonosító számú projekt keretében Cece nagyközség 

szennyvíztisztító telepének komplett kivitelezési munkálatai és a 

megvalósításhoz szükséges engedélyes és kiviteli tervének 

elkészítése, a vízjogi létesítési engedélyben foglaltak szerinti 

próbaüzem lefolytatása eredmény felelősséggel, a FIDIC sárga 

könyv 1999. évi kiadás szerinti egyösszegű átalányáras 

vállalkozási szerződés keretében." címmel megkötött vállalkozói 

szerződést a mellékeltek szerint 47 munkanappal 

meghosszabbítja. 

Egyúttal felhatalmazza Varga Gábor polgármestert, hogy a 

mellékeltek szerinti szerződést aláírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így  14,45 órakor a Képviselő-

testület rendkívüli nyilvános ülését berekesztette. 

 

KMF 

 

 

 

Varga Gábor          Albert Zsuzsanna 

        polgármester            jegyző  

  

 

 

 

 

Csányi Kálmán      Kacz Mária 

 

         Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők. 


