Ikt.szám: 1062-3/2014

JEGYZŐKÖNYV
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
20/2014.(IV.02.) önkormányzati határozat
21/2014.(IV.02.) önkormányzati határozat
22/2014.(IV.02.) önkormányzati határozat

TÁRGYA

A 2014. évi közbeszerzési terv
elfogadása
Közművelődési támogatási igény benyújtása
Kézművesház két helyiségének bérbeadása
Márkus Milán 7013 Cece, Bethlen G. u. 40.
szám alatti lakos részére

A Képviselő-testülete által megalkotott rendeletek száma, tárgya:
RENDELET
SZÁMA
TÁRGYA
10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről

11/2014.(IV.14.)önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 7/2014.( II.20.)önkormányzati rendelet
módosításáról
A helyi adókról szóló
14/2013.(XI.25.)önkormányzati rendelet
módosításáról

12/2014.(IV.15.)önkormányzati rendelete
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-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
Csányi Kálmán
Fazekas Gábor
Kacz Mária
Dr. Leposa Zoltán
Király László

polgármester
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távol maradt:

Nemes László

képviselő

Tanácskozási joggal résztvevő:

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 6 fő
jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kacz Mária és Király László képviselőt javasolta megválasztani.
Javaslatot tett a meghívó szerinti napirendi pontok elfogadására.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Kacz Mária és Király László
képviselőket, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.
Javasolt napirendi pontok:
1. Egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Varga Gábor polgármester
2. Költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Varga Gábor polgármester
3. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása
Előadó: Varga Gábor polgármester
4. 2014. évi közbeszerzési terv meghatározása
Előadó: Varga Gábor polgármester
5. Érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
Előadó: Varga Gábor polgármester
6. Márkus Milán kérelme önkormányzati helyiség bérlete tekintetében
Előadó: Varga Gábor polgármester
Ezt követően Varga Gábor polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1. Egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet megalkotása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Testületet, hogy a mellékelt előterjesztés tartalmazza a
részletes indokolást.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjaink az elterjesztés tárgyában.
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Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt rendelet tervezetet.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2014.(IV.04.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRŐL
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

2. Költségvetési rendelet módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a költségvetési rendeletet a
létszámadatok miatt kell módosítani. A mezőgazdasági start program irányítója eddig megbízási
szerződéssel végezte tevékenységét. A megbízási szerződés megbízottnak könyvelési szempontból
jelentős problémát okozott, így kérte, hogy alkalmazottként foglalkoztassuk tovább.
Az Önkormányzatnak összegszerűen ugyanannyi kiadást jelent a változás.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjaink az elterjesztés tárgyában.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt rendelet tervezetet.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:

CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2014.( IV.14.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
7/2014.( II.20.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

3. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a törvényességi észrevétel érkezett a helyi iparűzési adó
rendelet tekintetében. Az észrevételben jelzett hibák javítására elkészült a rendelet-tervezet.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjaink az elterjesztés tárgyában.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt rendelet tervezetet.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:
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CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2014.(IV.15.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 14/2013.(XI.25.)ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

4. 2014. évi közbeszerzési terv meghatározása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
(Kbtv.) 33. § (1) bekezdésében foglalt előírás alapján az ajánlatkérő legkésőbb március 31. napjáig
éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről.
A közbeszerzési tervet a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjaink az elterjesztés tárgyában.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt határozati javaslatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
20/2014.(IV.02.)önkormányzati határozat
a 2014. évi közbeszerzési tervről
Cece Nagyközség Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 33.§-a alapján az Önkormányzat, mint
ajánlatkérő által 2014. évben lefolytatandó közbeszerzési
eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel
érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5. Érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy az emberi erőforrások miniszterének a könyvtári és a
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai
támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9/2014.(II.3.) EMMI rendelete 6. §-ában foglaltak
értelmében az Önkormányzat közművelődési támogatást az általa fenntartott közművelődési
intézmény vagy közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak
gyarapítására igényelhet. A Művelődési Ház tekintetében 500.000.-forint sajáterő került beállításra
a 2014. évi költségvetési rendeletbe, így további 500.000.-forint támogatás igényelhető.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjaink az elterjesztés tárgyában.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt határozati javaslatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
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21/2014.(IV.02.)önkormányzati határozat
az emberi erőforrások miniszterének a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól
szóló 9/2014.(II.3.) EMMI rendelete 6. §-ban
meghatározott közművelődési támogatási igény benyújtásáról
A Képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.
törvény 3. melléklet 12. pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy
I. támogatási igényt nyújt be az emberi erőforrások miniszterének a könyvtári és a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi
szabályairól szóló 9/2014.(II.3.)EMMI rendelete 6. §-ában meghatározott közművelődési
támogatásra, a Cecei Művelődési Házban megvalósítandó eszköz beszerzésekhez 500.000.-Ft
értékben.
II. a támogatáshoz a 500.000.- Ft saját forrás az Önkormányzat 2014. évi költségvetésben biztosított.
III. felkéri a Polgármestert, a támogatási igény benyújtására.
Határidő: 2014. azonnal
Felelős: polgármester

6. Márkus Milán kérelme önkormányzati helyiség bérlete tekintetében
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester
Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy kérelmező a jelenleg bérelt üzlethelyisége mellett lévő
helyiséget is szeretné kibérelni.
Véleménye szerint a jelenleg üresen álló helyiség hasznosítása bevételt jelent, így a kérelem
támogatását javasolta.
Dr. Leposa Zoltán képviselő: Megkérdezte, hogy miért nem lehet az Önkormányzat által termelt
zöldségeket árulni a szóban forgó helyiségben.
Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy arra ott a piaci hely, illetve, hogy az Önkormányzat csak
szezonálisan tudná kihasználni a helyiséget, után ismét üresen állna, hiszen egész évben nem tudunk
termelni zöldségeket.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjaink az elterjesztés tárgyában.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt határozati javaslatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
22/2014.(IV.02.)önkormányzati határozat
Kézművesház két helyiségének bérbeadása
Márkus Milán 7013 Cece, Bethlen G. u. 40. szám alatti lakos részére
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Márkus Milán 7013 Cece, Bethlen G. u. 40. szám alatti lakos
bérleti kérelme tárgyában az alábbi döntést hozta:
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Cece, Deák F. u. 22. sz. alatti, Kézművesház két helyiségét
melynek nagysága 44,18 m2 Márkus Milán 7013 Cece,
Bethlen G. u. 40. szám alatti lakos részére 2014. április 03.
napjától 2019. április 02. napjáig 5 év határozott időre.
A bérleti díj összege: 29.159.-Ft / hó.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gábor polgármester
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Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 15,25 órakor a Képviselőtestület rendkívüli nyilvános ülését berekesztette.
KMF

Varga Gábor
polgármester

Albert Zsuzsanna
jegyző

Kacz Mária

Király László
Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők.
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