Ikt.szám: 692-1/2014

JEGYZŐKÖNYV
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
15/2014.(III.12.) önkormányzati határozat
16/2014.(III.12.) önkormányzati határozat
17/2014.(III.12.) önkormányzati határozat
18/2014.(III.12.) önkormányzati határozat
19/2014. (III.12.) önkormányzati határozat

TÁRGYA

a
szavazatszámláló
bizottság
tagjainak megválasztásáról
a
Rendőrőrs
felújítási
költségeinek módosításáról
KEOP energetikai pályázat
közbeszerzési eredményének
megállapításáról
Csók István szobor pályázatának
benyújtásáról
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratának módosításáról

A Képviselő-testülete által megalkotott rendeletek száma, tárgya:
RENDELET
SZÁMA
TÁRGYA
8/2014. (III.12.) önkormányzati rendelet
9/2014. (III.12.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás
rendjéről szóló 12/2013. (VI.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 18/2013. (XII.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai
kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Cece Községház Nagyterme
7013 Cece, Deák F. u. 13.

Jelen vannak:

Varga Gábor
Csányi Kálmán
Fazekas Gábor
Kacz Mária
Dr. Leposa Zoltán

Tanácskozási joggal résztvevő:

polgármester
képviselő
alpolgármester
képviselő
/14óra 20 perckor érkezett/
képviselő

Albert Zsuzsanna
dr. Marinka Nikolett

jegyző
aljegyző

Varga Gábor Polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről a 7 fő képviselő közül 4 fő
jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csányi Kálmán és Dr. Leposa Zoltán képviselőt javasolta megválasztani.
Javaslatot tett a meghívó szerinti napirendi pontok elfogadására.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Csányi Kálmán és Dr. Leposa Zoltán
képviselőket, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.
Javasolt napirendi pontok:
1. Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Albert Zsuzsanna jegyző
2. Rendőrőrs felújítási költségvetésének módosítása
Előadó: Varga Gábor polgármester
3. Vagyonrendelet módosítása
Előadó: Varga Gábor polgármester
4. KEOP energetikai pályázat közbeszerzési eredményének megállapítása
Előadó: Varga Gábor polgármester
5. Csók István Múzeum szobor pályázatbenyújtása
Előadó: Varga Gábor polgármester
6. Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítása
Előadó: Varga Gábor polgármester
7. Cece Nagyközség Önkormányzatának SZMSZ módosítása
Előadó: Varga Gábor polgármester
Ezt követően Varga Gábor polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1. Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Albert Zsuzsanna jegyző
Albert Zsuzsanna jegyző: Ismertette, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke 2014.04.06. napjára
tűzte ki az országgyűlési képviselő választás időpontját. A 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1)
bekezdése alapján a képviselő-testületnek kell megválasztani azokat a személyeket, akik a következő
négy évben a szavazatszámláló bizottsági tagként részt vesznek a választások lebonyolításában.
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Jelezte, hogy a javaslata megtételéhez megkereste az általa megjelölt szavazatszámláló bizottságok
tagjait, akik nyilatkozatukban elfogadták az országgyűlési képviselő választás szavazatszámláló
bizottsági tagjának történő jelölést, és egyúttal nyilatkoztak arról is, hogy összeférhetetlenségi okok
nem állnak fenn a tisztség betöltése kapcsán.
A következő személyeket jelölte Cece Nagyközségben működő szavazatszámláló bizottsági
tagoknak, illetve póttagoknak:
1. Puskás Imréné: tag
2. Alpekné Fülöp Emília: tag
3. Ráczné Pinczési Julianna: tag
4. Hegyiné Sebestyén Adrienn: póttag
5. Dömsödi Ildikó: póttag
6. Fráterné Bondor Judit: tag
7. Szabó Gáborné: tag
8. Czaffer Jánosné: póttag
9. Somogyi Mihályné: tag
10. Csajtainé Szabó Ágnes: póttag
11. Szűcs László Vilmosné: póttag
12. Inotai Jánosné: tag
13. Kaszai Jánosné: tag
14. Fülöp Lászlóné: tag
15. Somogyváriné Kimiti Mária: póttag
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
15/2014.(III.12.) önkormányzati határozata
a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról
Kacz Mária képviselő 14.20 perckor megérkezett a rendkívüli képviselőtestületi ülésre.

2.

Rendőrőrs felújítási költségvetésének módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a cecei Rendőrőrs épülete
belülről a START-közmunkaprogram következtében felújításra került.
A Fejér Megyei Rendőrkapitányság 2014. február 25-én épület bejárást tartott, mely alapján
elkészítették egy listát, amely tartalmazta a működéshez szükséges eszközöket, illetve rendszereket,
amelyek a Rendőrőrs átadásához még szükségesek.
Ismertette tételesen a felmerült költségeket, amelyek alapján módosult a Rendőrőrs költségvetése.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi
javaslatot:
"A Rendőrőrs felújítási költségei az alábbi tételekkel módosulnak:
- bútorok: 906.780 Ft
- elektronikai eszközök: 100.000 Ft
- egyéb felszerelések: 50.000 Ft
- riasztó rendszer kialakítása: 200.000 Ft
- telefon, informatikai rendszer kiépítése: 190.500 Ft
Összesen: 1.447.280 Ft"
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
16/2014.(III.12.) önkormányzati határozat
a Rendőrőrs felújítási költségeinek módosításáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Rendőrőrs költségeinek módosításához a Fejér Megyei
Rendőrkapitányság által megküldött igény alapján.
A Rendőrőrs felújítási költségei az alábbi tételekkel módosultak:
- bútorok: 906.780 Ft
- elektronikai eszközök: 100.000 Ft
- egyéb felszerelések: 50.000 Ft
- riasztó rendszer kialakítása: 200.000 Ft
- telefon, informatikai rendszer kiépítése: 190.500 Ft
Összesen: 1.447.280 Ft
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

3. Vagyonrendelet módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester:
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet hozta:

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2014.(III.12.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS
RENDJÉRŐL SZÓLÓ 12/2013.(VI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

4. KEOP energetikai pályázat közbeszerzési eredményének megállapítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az energiahatékonysági
beruházás megvalósítására - mely Cece Nagyközség Önkormányzata, Egészségház, Óvoda épületeire
terjed ki - 3 pályázat érkezett közbeszerzés útján.
A nyertes ajánlattevő a Gázmodul-Weisz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7000 Sárbogárd, Ady
Endre utca 215.) 88.324.308 Ft ajánlati árral.
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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 Önkormányzata megállapította, hogy a Gázmodul-Weisz Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. ajánlata nyerte el az energetikai pályázat kivitelezését."
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
17/2014.(III.12.) önkormányzati határozat
KEOP energetikai pályázat közbeszerzési eredményének
megállapításáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a KEPO
energetikai pályázat közbeszerzési eredménye alapján a
Gázmodul-Weisz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát
fogadja el.
A megvalósítás helye: Egészségház, Óvoda, Cece Nagyközség
Önkormányzat épületei, intézményei
Az ajánlati ár 88.324.308-forint
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

5. Csók István szobor pályázat benyújtása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester:
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
18/2014.(III.12.) önkormányzati határozat
Csók István szobor elkészítésére irányuló pályázat benyújtása
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

6.

Cecei Közös
módosítása

Önkormányzati

Hivatal

Alapító

Okiratának

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az Alapító Okirat
módosítása jogszabályi változás miatt szükséges.
Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdése a napirendhez kapcsolódóan.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt határozati javaslatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi döntést hozta:
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19/2014.(II.26.) önkormányzati határozata
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratának módosításáról
1.) Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Közös Önkormányzati
Hivatal alapító okiratát – az alapító képviselő-testületek együttesen - 5/b) pontját– 2014.
január 1-jei hatályba lépéssel - az Ávr. 180. §-a szerinti alapító okirat kiegészítés alapján
- , az alábbiak szerint módosítja:
5/b). A költségvetési szerv szakmai tevékenységeinek kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
016020 Országgyűlési és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
2.) Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Közös Önkormányzati
Hivatal alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyja.
3.) Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Közös Önkormányzati
Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratát jóváhagyja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 8 napon belül

7.

Vajta Község Önkormányzat SZMSZ módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az SZMSZ módosítása
jogszabályi változás miatt szükséges.
Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdése a napirendhez kapcsolódóan.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt rendelet tervezetet.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2014.(III.12.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
SZÓLÓ 18/2013.(XII.30.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
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/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 15,30 órakor a Képviselőtestület rendkívüli nyilvános ülését berekesztette.
KMF

Varga Gábor
polgármester

Albert Zsuzsanna
jegyző

Csányi Kálmán

Kacz Mária
Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők.
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