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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

23/2014.(IV.30.)önkormányzati határozat a belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

24/2014.(IV.30.)önkormányzati határozat Cecei Általános Iskola részére étkeztetésének 

beszerzési eredményének megállapítása 

25/2014.(IV.30.)önkormányzati határozat a Wetra-Bau Építőipari Kft-vel kötött vállalkozási 

szerződés 2. számú módosításának elfogadásáról 

 

26/2014.(IV.30.)önkormányzati határozat a Illés és Sipos Ügyvédi Iroda 2. számú 

módosításának elfogadásáról 

 

27/2014.(IV.30.)önkormányzati határozat a Gerlice Néptánc Egyesület támogatásáról 

 

28/2014.(IV.30.)önkormányzati határozat a cecei Református Egyházközség támogatásáról 

 

29/2014.(IV.30.)önkormányzati határozat LEADER projekt megvalósításához kivitelező 

kiválasztásáról 

30/2014.(IV.30.)önkormányzati határozat Alap-Alsószentiván-Sáregres Óvodai Intézményi 

Társulás 2013. évi költségvetésének 

végrehajtásának elfogadásáról  

 

31/2014.(IV.30.) önkormányzati határozat Szabadság tér 18. szám alatti ingatlan megvásárlása 

 

 

A Képviselő-testülete által megalkotott rendeletek 

RENDELET 

SZÁMA TÁRGYA 

13/2014.(V.14.)önkormányzati 

rendelet 

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

4/2013.(II.23.)önkormányzati rendelet módosítása 

14/2014.(V.14.)önkormányzati 

rendelet 

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és 

pénzmaradvány elszámolásáról 

15/2014.(V.14.)önkormányzati 

rendelete 

A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól 

16/2014.(V.14.)önkormányzati 

rendelete 

A szociális ellátásért és élelmezésért fizetendő térítési 

díjakról szóló 8/2012.(III.01.)önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

17/2014.(V.14.)önkormányzati 

rendelete  

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 9/2014. (III.12.) önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezése 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 1530 órai 

kezdettel tartott nyilvános rendes 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 

    

 

Távol maradt: Nemes László   képviselő 

Dr. Leposa Zoltán  képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevő: 

   Albert Zsuzsanna  jegyző  

   dr. Marinka Nikolett  aljegyző 

   

Meghívott: 

   Virág Tímea   pénzügyi főelőadó 

 

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

Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről a 7 fő képviselő közül 5 

fő jelen van. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csányi Kálmán képviselőt és Király László képviselőt javasolta 

megválasztani.  Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Csány Kálmán képviselőt és Király 

László képviselőt, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

1./   Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

2./  Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadása  

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

3. /   Cece Község Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

4./ Iskolai és Óvodai étkezési térítési díjak módosítása 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

5./  Szociális étkezés térítési díjainak módosítása 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

6./ Iskolai  étkezetés  beszerzési eredményének megállapítása 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

7./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (III.12.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

  Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

8./ Wetra-Bau Építőipari Kft-vel ravatalozó felújítására megkötött szerződés 2. számú 

módosítása 
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 Előadó: Varga Gábor polgármester 

9./ Illés és Sipos Ügyvédi Iroda megbízásának 2. számú módosítása 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

10./  Gerlice Néptánc Egyesület támogatási kérelme 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

11./ Református Egyház támogatási kérelme 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

12./ LEADER pályázatok beszerzési eredményének megállapítása 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

13./  Alap-Alsószentiván-Sáregres Óvodai Intézményi Társulás költségvetésének végrehajtása  

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

14./  Szabadság tér 18. ingatlan megvásárlása 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Ezt követően Varga Gábor polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. 

 

1./   Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a 2013. évi költségvetés módosítása az ülés anyagával 

megküldésre került.  

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés kapcsán. 

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 rendeltet alkotta: 

 

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2014.(V.14.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.23.)önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

2./  Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a 2013. évi költségvetési zárszámadása az ülés 

anyagával megküldésre került. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés 

kapcsán. 

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 rendeltet alkotta: 
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Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2014.( V.14.)önkormányzati rendelet  

az önkormányzat 2013. évi 

zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról 
 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

3. /   Cece Nagyközség 2013. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a belső ellenőrzési jelentés az ülés anyagával 

megküldésre került. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés kapcsán. 

 

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

mellékelt határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat a belső ellenőrzési 

jelentést a jegyzőkönyvhöz mellékelt előterjesztés elfogadta.” 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

23/2014.(IV.30.) önkormányzati határozat  

a belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Önkormányzat belső ellenőrzési jelentését a 

jegyzőkönyvhöz mellékelt előterjesztés szerint elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

4./ Iskolai és Óvodai étkezési térítési díjak módosítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

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

szolgáltató megküldte a térítési díjak módosítására tett javaslatát. A térítési díjakat rendeletben 

szükséges meghatározni, amely mellékelten megküldésre került. 

 

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 rendeltet alkotta: 

 

Cece Nagynagyközség  Önkormányzata Képviselő-testületének  

15/2014. (V.14.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól 
 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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5./  Szociális étkezés térítési díjainak módosítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

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

szolgáltató megküldte a térítési díjak módosítására tett javaslatát a fenntartó Dél-Mezőföldi 

Többcélú Társulás javasolta a térítési díjak módosítását. A térítési díjakat rendeletben szükséges 

meghatározni, amely mellékelten megküldésre került. 

 

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 rendeltet alkotta: 

 

 

Cece Nagynagyközség  Önkormányzata Képviselő-testületének  
16/2014.(V.14.)önkormányzati rendelete  

a szociális ellátásért és élelmezésért fizetendő térítési díjakról szóló 

8/2012.(III.01.)önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

6./ Iskolai  étkezetés  beszerzési eredményének megállapítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Testület tagjait, hogy az iskolai étkeztetés beszerzésére 

egy ajánlat érkezett, melyről az összegzés megküldésre került a Testület tagjainak. A beszerzés 

eredményeként a Csülök Bt. ajánlatát javasolta elfogadni. 

 

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

alábbi határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  - szállítási szerződés keretében 

közétkeztetési szolgáltatáshoz szükséges hideg- és melegkonyhai termékek szállítása Cece 

Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő megrendelő, a Cecei Általános Iskola részére 

étkeztetésének beszerzése tárgyában bekért árajánlatok alapján -  a Csülök Bt.   8600 Siófok, Bajcsy 

Zs. u. 46. szám alatti ajánlattevő benyújtott érvényes ajánlatát elfogadja. 

Egyúttal felhatalmazza Varga Gábor polgármestert, hogy az ajánlattételi felhíváshoz mellékelt 

szerződést aláírja." 

 

 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 
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24/2014.(IV.30.)önkormányzati határozata 

Cecei Általános Iskola részére étkeztetésének beszerzési 

eredményének megállapítása 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  - szállítási 

szerződés keretében közétkeztetési szolgáltatáshoz szükséges 

hideg- és melegkonyhai termékek szállítása Cece Nagyközség 

Önkormányzata, mint ajánlatkérő megrendelő, a Cecei Általános 

Iskola részére étkeztetésének beszerzése tárgyában bekért 

árajánlatok alapján -  a Csülök Bt.   8600 Siófok, Bajcsy Zs. u. 46. 

szám alatti ajánlattevő benyújtott érvényes ajánlatát elfogadta. 

Egyúttal felhatalmazza Varga Gábor polgármestert, hogy az 

ajánlattételi felhíváshoz mellékelt szerződést aláírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

6./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. 

(III.12.) módosító önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./  

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi 

Főosztálya jelezte, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékét nem 

rendelet módosítással, hanem önkormányzati határozattal kell módosítani. 

A 9/2014. (III.12.) önkormányzati rendelet az SZMSZ függelékének módosítását tartalmazza, ezért 

ezen rendelet hatályon kívül helyezésére van szükség, a helyes joggyakorlat szabályai szerint. 

 

Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel 

kapcsolatosan. 

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

alábbi határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 

szóló 9/2014. (III.12.) módosító önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.” 

 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2014.( V.14.)önkormányzati rendelete 

a 9/2014. (III.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről  
 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

7./ Wetra-Bau Építőipari Kft-vel ravatalozó felújítására megkötött szerződés 

2. számú módosítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Wetra-Bau Építőipari Kft-vel kötött válllakozási 

szerződés módosítására azért van szükség, mert a kivitelezőnél a fizetendő összegek Áfa-val 

kerültek megjelenítésre a szerződésben, azonban a kifizetett összeget Áfa nélkül kell szerepeltetni. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdés a napirendi pont tárgyában. 
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Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az 

alábbi határozati javaslatot: 

"Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az a Wetra-Bau Építőipari Kft-vel 

ravatalozó felújítására megkötött szerződés 2. számú módosítását a mellékeltek szerint elfogadja. 

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

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

25/2014.(IV.30.) önkormányzati határozat 

a Wetra-Bau Építőipari Kft-vel kötött vállalkozási szerződés 2. számú 

módosításának elfogadásáról 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az a Wetra-

Bau Építőipari Kft-vel ravatalozó felújítására megkötött szerződés 

2. számú módosítását a mellékeltek szerint elfogadja. 

Egyúttal felhatalmazza Varga Gábor polgármestert, hogy a 

mellékelt szerződést aláírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

8./ Illés és Sipos Ügyvédi Iroda megbízásának 2. számú módosítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Az Illés és Sipos Ügyvédi Iroda megbízatását a szennyvíz csatornázási 

projekt zárás csúszása miatt szükséges módosítani. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

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

alábbi határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Illés és Sipos Ügyvédi Iroda megbízási 

szerződés módosítását a jegyzőkönyvhöz mellékeltek szerint elfogadja.” 

 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

26/2014.(IV.30.) önkormányzati határozat 

a Illés és Sipos Ügyvédi Iroda 2. számú módosításának elfogadásáról 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Illés és Sipos Ügyvédi Iroda megbízási szerződés 

módosítását a jegyzőkönyvhöz mellékeltek szerint 

elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

9./  Gerlice Néptánc Egyesület támogatási kérelme 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a cecei Gerlice Néptánc 

Egyesület 2014. november 15-én ünnepli 20 éves évfordulóját, mely jubileumi gálaműsor 

megszervezésére 250.000 Ft támogatást kér Cece Nagyközség Önkormányzatától. A kérelmező 

előadta levelében, hogy 10 növendékét el szeretné vinni a Szelidi-tónál megrendezett nyári technika 

táborba, mely 300.000 Ft-ba kerülne, azonban ezen gyerekek táboroztatását a szülők anyagilag nem 

tudják támogatni, így kéri a testületet, hogy a szükséges pénzkeretet biztosítani sziveskedjék. 
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Javasolta, hogy 50.000 Ft-tal támogassa a Testület a Gerlice Néptánc Egyesületet, azonban ha az 

Egyesület részletes programtervet készít a 2014. november 15-én tartandó jubileumi gálaműsorról, 

és annak anyagi terheiről, annak függvényében felülvizsgálatra kerül jelen döntésünk.  

 

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

alábbi határozati javaslatot: 

" Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gerlice Néptánc Egyesület 20 éves 

jubileumi gála műsorának megszervezését 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint összegben támogatja. A 

jubileumi gálaműsor részletes programtervének benyújtását követően a Testület felülvizsgálja a 

megállapított támogatási összeget." 

 

 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

27/2014.(IV.30.) önkormányzati határozat 

a Gerlice Néptánc Egyesület támogatásáról 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Gerlice Néptánc Egyesület 20 éves jubileumi gála 

műsorának megszervezését 50.000 Ft, azaz ötvenezer 

forint összegben támogatja. A jubileumi gálaműsor 

részletes programtervének benyújtását követően a 

Testület felülvizsgálja a megállapított támogatási 

összeget. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

10./ Református Egyház támogatási kérelme 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

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

Egyház 150.000 Ft pénzügyi támogatási kérelmet nyújtott be a Cece Nagyközség 

Önkormányzatához a nyári ifjúsági táborba való részvételre. 

Javasolta, hogy a Testület 100.000 Ft összeggel támogassa a velencei nyári ifjúsági táborba való 

részvételét a Református Egyházközség hittanosai és konfirmált fiataljai részére. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek a napirendi ponttal kapcsolatosan. 

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

alábbi határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete cecei Református Egyházközség hittanosai és 

konfirmált fiataljai a velencei nyári ifjúsági táborban való részvételét 100.000 Ft összeggel 

támogatja.”  

 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2014.(IV.30.) önkormányzati határozat 

a cecei Református Egyházközség támogatásáról 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

cecei Református Egyházközség hittanosai és konfirmált 

fiataljai a velencei nyári ifjúsági táborban való 

részvételét 100.000 Ft összeggel támogatja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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12./ LEADER pályázatok beszerzési eredményének megállapítása 
 / Írásban a jegyzőkönyv melléklett képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

 

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

megvalósítására 3 árajánlat került bekérésre, mivel nem közbeszerzés köteles kivitelezési 

tevékenység. Az ajánlatok közül a Gázodul-Weisz Kft. adta a legalacsonyabbat, így javasolta 

megbízni a kivitelezéssel. 

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. 

 

Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

29/2014.(IV.30.) önkormányzati határozat 

LEADER projekt megvalósításához kivitelező kiválasztásáról 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „Turisztikai fejlesztés egy 

mikrorégióban” címmel elnyert projekt megvalósításához kivitelezőként a 

Gázodul-Weisz Kft. (7000 Sárbogárd, Ady E. u. 215.) választotta, mint a 

legkedvezőbb ajánlatot tevőt. 

A kivitelezés bekerülési költsége: 5.095.529.-forint +ÁFA. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Gábor polgármestert, hogy a 

kivitelezési szerződés aláírja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

13./ Alap- Alsószentiván-Sáregres Óvodai Intézményi Társulás 2013. évi 

költségvetésének végrehajtása 

 /Írásban a jegyzőkönyv melléklett képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy az Alap-Alsószentiván-Sáregres Óvodai Intézményi 

Társulás 2013. évi költségvetéséből megállapítható, hogy Cece településnek hátraléka keletkezett az 

előterjesztéshez csatolt táblázat alapján. A megszűnt Társulás zárszámadását a Testületnek 

szükséges elfogadni. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés kapcsán. 

 

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

alábbi határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Alap-Alsószentiván-Sáregres 

Óvodai Intézményi Társulás 2013. évi költségvetésének végrehajtását.” 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi rendeltet alkotta: 

 

 

 

 



 10 

30/2014.(IV.30.) önkormányzati határozat 

Alap-Alsószentiván-Sáregres Óvodai Intézményi 

Társulás 2013. évi költségvetésének 

végrehajtásának elfogadásáról 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja Alap-Alsószentiván-Sáregres Óvodai 

Intézményi Társulás 2013. évi költségvetésének 

végrehajtását. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
14./  Szabadság tér 18. ingatlan megvásárlása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./  

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Testület tagjait, hogy a költségvetés készítésénél már 

említette, hogy a Művelődési Ház melletti ingatlan megvásárlását javasolja, mivel a Művelődési 

Ház parkolójának és udvarának mérete indokolja azt. Tárgyalásokat folytatott az ingatlan 

tulajdonosával és 7 millió forint vételárért hajlandóak lennének értékesíteni a szóban forgó épületet. 

Felhatalmazást kért a Képviselő-testülettől, hogy 7 millió forintért az Önkormányzat az ingatlant 

megvásárolja. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés kapcsán. 

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

alábbi határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 7013 Cece, Szabadság tér 18. szám alatti 

ingatlan megvásárlásához hozzájárul.  

Az ingatlan megvételéhez szükséges 7 millió forintot az Önkormányzat a 2014. évi 

költségvetésének kerete terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület falhatalmazza Varga Gábor polgármestert, hogy az ingatlan adás-vételével 

kapcsolatos szerződést aláírja." 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi rendeltet alkotta: 

 

31/2014.(IV.30.) önkormányzati határozat 

7013 Cece, Szabadság tér 18. szám alatti ingatlan 

megvásárlásáról 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 7013 

Cece, Szabadság tér 18. szám alatti ingatlan megvásárlásához 

hozzájárul.  

Az ingatlan megvételéhez szükséges 7 millió forintot az 

Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének kerete terhére 

biztosítja. 

A Képviselő-testület falhatalmazza Varga Gábor polgármestert, 

hogy az ingatlan adás-vételével kapcsolatos szerződést aláírja. 

Határidő: 2014. július 31. 

Felelős: polgármester 
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Varga Gábor polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

18,25 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette. 

 

KMF 

 

 

 

Varga Gábor          Albert Zsuzsanna 

        polgármester            jegyző  

  

 

 

 

 

Csányi Kálmán       Király László 

         Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők. 

 

 


