Ikt.szám: 1380-5/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. május 28-án 14,00 órai kezdettel tartott rendes üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA

TÁRGYA

32/2014.(V.28.)önkormányzati határozat

támogatás a cecei juliális megvalósulásához

33/2014.(V.28.)önkormányzati határozat

a Közös Hivatal 2013. évi beszámolójának
elfogadása

34/2014.(V.28.)önkormányzati határozat

”Háló” Dél-Mezőföldi Szociális-és Gyermekjóléti
Szolgálat 2013. évi beszámolójának elfogadásáról

35/2014.(V.28.)önkormányzati határozat

gyermekjóléti és gyámhatósági feladatok 2013. évi
értékelésének elfogadása

36/2014.(V.28.)önkormányzati határozat

Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása

37/2014.(V.28.)önkormányzati határozat

Cecei Polgári Sport Egyesület
beszámolójának elfogadása

38/2014.(V.28.)önkormányzati határozat

Gerlice Néptáncegyüttes 2013. évi beszámolójának
elfogadása

39/2014.(V.28.)önkormányzati határozat

Búzavirág
Népdal
Egyesület
beszámolójának elfogadása

40/2014.(V.28.) önkormányzati határozat

Harmónia Kórus
elfogadása

41/2014. (V.28.) önkormányzati határozat

2013.

évi

2013.

2013.

évi

évi

beszámolójának

Cecei Polgárőr Egyesület 2013. évi beszámolójának
elfogadása

42/2014. (V.28.) önkormányzati határozat

a Cecei Közérdekű Nonprofit Kft. 2013. évi
beszámolójának elfogadásáról

43/2014. (V.28.) önkormányzati határozat

Fejérvíz Zrt. a cecei ivóvízrendszer rekonstrukciós
és fejlesztési javaslatának elnapolása

44/2014. (V.28.) önkormányzati határozat

Staubné Albert Marietta Kossuth L. u. 1. szám alatti
ingatlan vásárlására, cserére irányuló kérelmének
elutasításáról

45/2014. (V.28.) önkormányzati határozat

7013 Cece, Nap utca 19. szám alatti ingatlan
felújítás beszámításának elutasításáról

46/2014. (V.28.) önkormányzati határozat

„Cece Nagyközség szennyvízcsatornázása és
szennyvíztisztítása ” tárgyú, KEOP-1.2.0/B/102010-0043 azonosító számú projekt keretében a
Közútkezelő nyilatkozata alapján a sávos útburkolat
helyreállításon felüli úthelyreállítás (teljes koptató
réteg csere teljes útszélességben) és a
megvalósításhoz szükséges kiviteli tervek elkészítése
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a FIDIC sárgakönyv 1999. évi kiadás (második,
átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011.
szeptember) szerinti egyösszegű átalányáras
vállalkozási szerződés alapján tárgyú, hirdetmény
közzététele
nélküli
közbeszerzési
eljárás
megindításáról
47/2014. (V.28.) önkormányzati határozat

TÁMOP
Éljünk
egészségesen
projekt
megvalósításához kivitelező kiválasztásáról

48/2014. (V.28.) önkormányzati határozat

LEADER projekt
kiválasztásáról

megvalósításához

kivitelező

RENDELET
18/2014. (VI.10.) önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
7/2014.( II.20.) önkormányzati rendelet módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 1400 órai
kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről.
Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Varga Gábor
Fazekas Gábor
Kacz Mária
Király László
Nemes László
Dr. Leposa Zoltán
Csányi Kálmán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Marinka Nikolett

aljegyző

Bencsik Zsolt „Háló”
Sebestyén Éva

intézményvezető
állampolgár

Meghívott:

Varga Gábor Polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jelenlevőket, majd
megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről a
7 fő képviselő közül 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csányi Kálmán képviselőt és Kacz Mária képviselőt javasolta
megválasztani. Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Csány Kálmán képviselőt és Kacz
Mária képviselőt, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.
Elfogadott napirendi pontok:
1./
Támogatás kérése a cecei juliális megvalósításához
Előadó: Varga Gábor polgármester
2./
Beszámoló a Közös Hivatal 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Varga Gábor polgármester
3. /
Beszámoló a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális-és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi
tevékenységéről
Előadó: Varga Gábor polgármester
4./
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyámhatósági feladatok 2013. évi ellátásáról
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
5./
Beszámoló a szakfeladaton ellátott kötelező önkormányzati feladatok 2013. évi
tevékenységéről, ellátásáról (Művelődési Ház, Könyvtár)
Előadó: Varga Gábor polgármester
6./
Beszámoló a Cecei Polgári Sport Egyesület 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Varga Gábor polgármester
7./
Beszámoló a Gerlice Néptáncegyüttes 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Varga Gábor polgármester
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8./
9./
10./
11./

12./
13./
14./
15./

16./
17./
18./

Beszámoló Búzavirág Népdalkör 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Varga Gábor polgármester
Harmónia Kórus beszámolója a 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Varga Gábor polgármester
Cecei Polgárőr Egyesület beszámolója a 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Varga Gábor polgármester
Beszámoló a Cecei Közérdekű Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi
tevékenységéről
Előadó: Varga Gábor polgármester
Fejérvíz Zrt. 2014. évi ivóvízrendszer rekonstrukciós és fejlesztési javaslata
Előadó: Varga Gábor polgármester
Kérelem a 7013 Cece, Kossuth utca 1. szám alatti ingatlan megvásárlása tárgyában
Előadó: Varga Gábor polgármester
Kérelem a 7013 Cece, Nap utca 19. szám alatti ingatlan felújítása tárgyában
Előadó: Varga Gábor polgármester
Közbeszerzés kiírása a KEOP -1.2.0/B/10-2010-0043 azonosító számú projekt keretében a
sávos útburkolat helyreállításon felüli úthelyreállítás megvalósulásához
Előadó: Varga Gábor polgármester
TÁMOP Élünk egészségesen projekt megvalósításához kivitelező választása
Előadó: Varga Gábor polgármester
LEADER pályázat beszerzési eredményének megállapítása
Előadó: Varga Gábor polgármester
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Varga Gábor polgármester
Ezt követően Varga Gábor polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./

Támogatás kérése a cecei juliális megvalósításához
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a cecei juliálist szervezők (V8 vendéglő, Margarita
cukrászda, Sebestyén Éva) kérelmet nyújtottak be a Képviselő-testület felé, melyben 150.000 Ft
támogatást kérnek a rendezvény megfelelő lebonyolításához. Megkérdezte Sebestyén Évát, hogy
kívánja-e kiegészíteni a kérelmében foglaltakat.
Sebestyén Éva: Megköszönte a Képviselő-testület 2013. évben adott támogatását a juliális
megszervezéséhez. Jelezte a támogatás ahhoz szükséges, hogy a meghirdetett programokon a
lakosság ingyenesen részt vehessen.
Varga Gábor polgármester: 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 számla ellenében 150.000 Ft összeg
támogatást nyújt a cecei juliális rendezvény megszervezéséhez."
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
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32/2014.(V.28.) önkormányzati határozat
támogatás a cecei juliális megvalósulásához
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
számla ellenében 150.000 Ft összeg támogatást nyújt a
cecei juliális rendezvény megszervezéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2./

Beszámoló a Közös Hivatal 2013. évi tevékenységéről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett

dr. Marinka Nikolett: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy Közös Hivatal 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámoló a testületi ülés anyagával megküldésre került a Testület tagjainak.
Varga Gábor polgármester: Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont
kapcsán?
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2013.
évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület elfogadja a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről
szóló beszámolót”
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
33/2014.(V.28.) önkormányzati határozat
a Közös Hivatal 2013. évi beszámolójának elfogadása
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása tárgyában az
alábbi döntést hozta:
A
Képviselő-testület
elfogadta
a
Cecei
Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Varga Gábor polgármester

3. /

Beszámoló a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális-és Gyermekjóléti Szolgálat
2013. évi tevékenységéről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy az intézményvezető által készített anyag megküldésre
került a testület tagjainak.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
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„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ”Háló” Dél-Mezőföldi Szociális-és
Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi
döntést hozza:
A Képviselő-testület elfogadja a ”Háló” Dél-Mezőföldi Szociális-és Gyermekjóléti Szolgálat 2013.
évi tevékenységéről szóló beszámolót.”
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
34/2014.(V.28.) önkormányzati határozat
”Háló” Dél-Mezőföldi Szociális-és Gyermekjóléti Szolgálat 2013.
évi beszámolójának elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ”Háló” DélMezőföldi Szociális-és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi
döntést hozza:
A Képviselő-testület elfogadja a ”Háló” Dél-Mezőföldi Szociálisés Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Varga Gábor polgármester

4./

Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyámhatósági feladatok 2013. évi
ellátásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a gyámhatósági munkáról szóló beszámolót minden
év május 31-ig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. Az előterjesztés írásban megküldésre került
a Testület tagjainak. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testületnek az írásos anyag tekintetében?
Varga Gábor polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat
nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyámhatósági feladatok
2013. évi ellátásáról szóló beszámoló tárgyában az alábbi döntést hozta:
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évben végzett gyámhatósági
munkáról és gyermekvédelemről szóló beszámolót elfogadta.”
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
35/2014.(V.28.) önkormányzati határozat
gyermekjóléti és gyámhatósági feladatok 2013. évi értékelésének
elfogadása
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
2013. évben végzett gyámhatósági munkáról és
gyermekvédelemről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gábor polgármester
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5./

Beszámoló a szakfeladaton ellátott kötelező önkormányzati feladatok
2013. évi tevékenységéről (Művelődési Ház, Könyvtár)
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a beszámoló írásban
megküldésre került, megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont kapcsán?
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 alkotta:
36/2014.(V.28.) önkormányzati határozat
Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolójának elfogadása
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
szakfeladaton ellátott kötelező önkormányzati feladatok
(Művelődési Ház, Könyvtár) 2013. évi tevékenységéről,
ellátásáról szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gábor polgármester

6./

Beszámoló a Cecei Polgári Sport Egyesület 2013. évi tevékenységéről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Sport Egyesület által készített anyag megküldésre
került a testület tagjainak.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Polgári Sport Egyesület 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület elfogadja a Cecei Polgári Sport Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.”
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
37/2014.(V.28.) önkormányzati határozat
Cecei Polgári Sport Egyesület 2013. évi beszámolójának elfogadása
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Cecei Polgári Sport Egyesület 2013. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gábor polgármester
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7./

Beszámoló a Gerlice Néptáncegyüttes 2013. évi tevékenységéről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Gerlice Néptáncegyüttes által készített anyag
megküldésre került a testület tagjainak.
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 Gerlice Néptáncegyüttes 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.”
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
38/2014.(V.28.) önkormányzati határozat
Gerlice Néptáncegyüttes 2013. évi beszámolójának elfogadása
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Gerlice Néptáncegyüttes 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gábor polgármester

8./

Beszámoló a Búzavirág Népdalkör 2013. évi tevékenységéről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Búzavirág Népdal Egyesület elnöke által készített
anyag megküldésre került a testület tagjainak.
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 Búzavirág Népdal Egyesület 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.”
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
39/2014.(V.28.) önkormányzati határozat
Búzavirág Népdal Egyesület 2013. évi beszámolójának elfogadása
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Búzavirág Népdal Egyesület 2013. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gábor polgármester
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9./

Harmónia Kórus beszámolója a 2013. évi tevékenységről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Harmónia Kórus által készített anyag megküldésre
került a testület tagjainak.
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 Harmónia Kórus 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.”
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
40/2014.(V.28.) önkormányzati határozat
Harmónia Kórus 2013. évi beszámolójának elfogadása
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Harmónia Kórus 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gábor polgármester

10./

Cecei Polgárőr Egyesület beszámolója a 2013. évi tevékenységéről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Cecei Polgárőr Egyesület által készített anyag
megküldésre került a testület tagjainak.
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 Cecei Polgárőr Egyesület 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.”
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
41/2014.(V.28.) önkormányzati határozat
Cecei Polgárőr Egyesület 2013. évi beszámolójának elfogadása
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Cecei Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gábor polgármester
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11./

Beszámoló a Cecei Közérdekű Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2013. évi tevékenységéről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Cecei Közérdekű Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság által készített anyag megküldésre került a testület tagjainak.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Király László: Véleménye szerint pontosabb számszaki kimutatás szükséges a Kft. munkájának
bemutatásához.
Varga Gábor: Javasolta, hogy a Cecei Közérdekű Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
vezetőjét, Fekete Bélát a következő testületi ülésre hívják meg, aki valamennyi gazdálkodással
kapcsolatos kérdésre válaszolni tud, és tájékoztatni tudja érdemben a Képviselő-testületet.
Mivel további hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta
az alábbi határozati javaslatot:
„Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Közérdekű Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. A következő testületi
ülésre meghívja a Cecei Közérdekű Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezetőjét, Fekete
Bélát a gazdálkodással kapcsolatos kérdések tisztázása végett.”
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
42/2014.(V.28.) önkormányzati határozat
a Cecei Közérdekű Nonprofit Kft. 2013. évi
beszámolójának elfogadásáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Cecei Közérdekű Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját
elfogadta.
A következő testületi ülésre meghívja a Cecei Közérdekű
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezetőjét,
Fekete Bélát a gazdálkodással kapcsolatos kérdések
tisztázása végett.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

12./

Fejérvíz Zrt. 2014. évi ivóvízrendszer rekonstrukciós és fejlesztési
javaslata
/ Írásban a jegyzőkönyv melléklett képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Fejérvíz Zrt. által benyújtott anyag megküldésre
került a testület tagjainak.
Javasolta, hogy jelen napirendi pontot napolják el mindaddig, míg a Fejérvíz Zrt. a cecei
ivóvízrendszer rekonstrukciós és fejlesztési javaslatát nem konkretizálja. A mellékelt táblázatból
nem derül ki, hogy ez a fejlesztés pontosan az egész települést vagy csak egy részét érintené.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel kapcsolatosan.
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Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az
alábbi határozati javaslatot:
"Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Fejérvíz Zrt. a cecei ivóvízrendszer
rekonstrukciós és fejlesztési javaslatát elnapolta, mindaddig míg a fejlesztés pontos helyét,
mennyiségét a Fejérvíz Zrt. meg nem határozza. A Fejérvíz Zrt. válaszlevelének beérkezését követő
testületi ülésen kerül megtárgyalásra a módosított ivóvízrendszer rekonstrukciós és fejlesztési
javaslat."
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
43/2014.(V.28.) önkormányzati határozat
Fejérvíz Zrt. a cecei ivóvízrendszer rekonstrukciós és fejlesztési javaslatának
elnapolása
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Fejérvíz Zrt. a cecei
ivóvízrendszer rekonstrukciós és fejlesztési javaslatát elnapolta, mindaddig míg a
fejlesztés pontos helyét, mennyiségét a Fejérvíz Zrt. meg nem határozza. A
Fejérvíz Zrt. válaszlevelének beérkezését követő testületi ülésen kerül
megtárgyalásra a módosított ivóvízrendszer rekonstrukciós és fejlesztési javaslat.
Felelős: polgármester
Határidő: következő testületi ülés

Dr. Leposa Zoltán képviselő távozott a testületi ülésről 16,45 órakor.
13./

Kérelem a 7013 Cece, Kossuth L. utca 1. szám alatti ingatlan megvásárlása
tárgyában
/Írásban a jegyzőkönyv melléklett képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy Staubné Albert Marietta meg kívánja vásárolni a 7013
Cece, Kossuth Lajos utca 1. szám alatti ingatlant vagy elcserélné a Jókai utcai ingatlanával.
dr. Marinka Nikolett aljegyző: Jelezte, hogy a megvásárolni szánt ingatlan korlátozottan
forgalomképes vagyonba tartozik az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás rendjéről szóló
12/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet alapján, mely rendelet 4. § (2) bekezdése szerint a
korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak akkor idegeníthetők el, ha kihasználtságuk vagy
fenntartásuk magas költsége miatt rendkívüli megterhelést jelentenének az önkormányzat számára.
Király László: Nem jelent az önkormányzatnak nagy terhet ezen ingatlan fenntartása, hiszen bérbe
van adva, bevétel származik belőle.
Varga Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés
kapcsán.
Mivel további hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta
az alábbi határozati javaslatot:
" Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 7013 Cece, Kossuth Lajos utca 1. szám
alatti ingatlant nem adja el, nem cseréli el, Staubné Albert Marietta ingatlan vásárlásra, cserére
irányuló kérelmét elutasítja."
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot alkotta:
44/2014.(V.28.) önkormányzati határozat
Staubné Albert Marietta lakásvásárlásra, cserére irányuló kérelmének
elutasításáról.
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 7013 Cece, Kossuth Lajos utca 1. szám alatti
ingatlant nem adja el, nem cseréli el, Staubné Albert
Marietta
ingatlan vásárlásra, cserére irányuló
kérelmét elutasította.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

14./

Kérelem a 7013 Cece, Nap utca 19. szám alatti ingatlan felújítása
tárgyában
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy Kondor-Turi Brigitta a 7013 Cece, Nap utca 19. szám
alatti önkormányzati ingatlan bérlője nyílászárók cseréjét szeretné elvégezni, úgy hogy a felújítás a
bérleti díj terhére kerüljön levonásra.
Összefoglalta a testület véleményét, mely szerint nincs ellenére a testület a nyílászárók cseréjének,
azonban nem engedélyezik a bérleti díjból történő levonást.
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, Nap utca 19. szám alatti
ingatlan nyílászáróinak cseréléséhez hozzájárul, azonban a felújítás költségét az albérlők nem
vonhatják le a bérleti díjból."
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi rendeltet alkotta:

45/2014.(V.28.) önkormányzati határozat
7013 Cece, Nap utca 19. szám alatti ingatlan felújítás
beszámításának elutasításáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 7013
Cece, Nap utca 19. szám alatti ingatlan nyílászáróinak
cseréléséhez hozzájárul, azonban a felújítás költségét az albérlők
nem vonhatják le a bérleti díjból.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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15./

Közbeszerzés kiírása a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0043 azonosító számú
projekt keretében a sávos útburkolat helyreállításon felüli úthelyreállítás
megvalósulásához
/ Írásban a jegyzőkönyv melléklett képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy az ajánlattételi felhívás, részletes előterjesztés
megküldésre került a képviselők részére.
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
46/2014.(V.28.) önkormányzati határozat
„Cece Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása ” tárgyú, KEOP1.2.0/B/10-2010-0043 azonosító számú projekt keretében a Közútkezelő nyilatkozata
alapján a sávos útburkolat helyreállításon felüli úthelyreállítás (teljes koptató réteg
csere teljes útszélességben) és a megvalósításhoz szükséges kiviteli tervek elkészítése a
FIDIC sárgakönyv 1999. évi kiadás (második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás,
2011. szeptember) szerinti egyösszegű átalányáras vállalkozási szerződés alapján
tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról
1./ A Képviselőtestület rögzíti, hogy a „Cece Nagyközség szennyvízcsatornázása és
szennyvíztisztítása ” tárgyú, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0043 azonosító számú projekt
keretében a Közútkezelő nyilatkozata alapján a sávos útburkolat helyreállításon felüli
úthelyreállítás (teljes koptató réteg csere teljes útszélességben) és a megvalósításhoz
szükséges kiviteli tervek elkészítése a FIDIC sárgakönyv 1999. évi kiadás (második,
átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) szerinti egyösszegű átalányáras
vállalkozási szerződés alapján tárgyú közbeszerzési eljárás a Kbt. 94. § (3) bekezdés b)
pontja szerinti eljárásrendben kerül lefolytatásra.
2./ A Képviselőtestület jóváhagyja az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás a
4/2011. (I.28) Korm. rendeletben meghatározott egyeztetési folyamata során a KEOP
KSZ, mint Közreműködő Szervezet – FPF/1099/2/2014/ (1954/2014) iktatószámú
nyilatkozatával, valamint a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának
FPF/1099/2/2014/ iktatószámú minőségellenőrzési tanúsítványával jóváhagyott
Ajánlattételi Felhívását és Ajánlatkérési Dokumentációját és az előterjesztéshez csatolt
mellékletek szerint.
3./ A Képviselőtestület jóváhagyja az alábbi - jelen határozattal indítandó közbeszerzési
eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződésre vonatkozó - feltételeket:
A KEOP-1.2.0 és 1.2.0/B pályázati konstrukciók esetében az állami tulajdonban álló
utak útburkolatának eredeti útminőségben történő helyreállítása a közútkezelő előírásai
szerint van lehetőség.
Támogatói döntéssel rendelkező pályázatoknál állami tulajdonú utak esetén a közút
kezelője által kötelezően előírt minimális műszaki tartalmú úthelyreállítás a projektben
képződött maradvány - forrás, illetve a projekt tartalékkerete terhére elszámolható. A
többlet műszaki tartalom elszámolhatóságát a Közreműködő Szervezet vizsgálja a
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4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet és a 24/2011 (V. 6.) NFM utasítás vonatkozó
rendelkezéseinek figyelembevétele mellett.
Jelen határozattal indítandó közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási
szerződés hatálybalépésének időpontja a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0043 azonosító számú
módosított Támogatási szerződés aláírása.
A Kbt. 40. § (3) bekezdése szerint Cece Nagyközség Önkormányzata jelen eljárásban
foglalt kivitelezési munkák finanszírozása érdekében eredményes eljárás esetén a
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0043 azonosító számú pályázat Támogatási szerződésének
módosítására pályázatot nyújt be a kivitelezési munkák többletforrásának pályázati
keretekben történő biztosítására, és e tárgyban a módosított támogatási szerződés
aláírására.
Fentiekre tekintettel Cece Nagyközség Önkormányzata a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése
alapján jár el, azaz amennyiben a módosított támogatási szerződés aláírására nem kerül
sor, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre Cece Nagyközség Önkormányzata a
szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.
Cece Nagyközség Önkormányzata az előzőek mellett a támogatási szerződés
módosításának megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
A fenti támogatási igény Cece Nagyközség Önkormányzatára nézve kedvezőtlen
elbírálása, a hatályba léptető feltétel meghiúsulása esetén Cece Nagyközség
Önkormányzata fenntartja a szerződéskötési jogát abban az esetben, amennyiben az
alapprojekt támogatási intenzitása oly mértékben növekszik, hogy a felszabaduló
önrészből a jelen szerződés fedezeti összege biztosítható.
4./ A Képviselőtestület felkéri a PRV Dunántúl Kft.-t, hogy közbeszerzési eljárást a
Képviselőtestület jelen határozatainak figyelembe vételével folytassa le, a Kbt. 43. § (3)
és (4) bekezdése alkalmazása mellett.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Nemes László képviselő távozott a testületi ülésről 17,15 órakor.

16./

TÁMOP-„Éljünk egészségesen” projekt megvalósulásához kivitelező
kiválasztásáról
/Írásban a jegyzőkönyv melléklett képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a TÁMOP Éljünk
egészségesen projekten belül az úgynevezett "konditerem" kialakítására megvalósítására több
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:
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„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „Éljünk egészségesen!-életmódprogramok a
Sárbogárdi kistérségben” 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: 4.074.845.-forint +ÁFA. A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Gábor
polgármestert, hogy a kivitelezési szerződést aláírja.”
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
47/2014.(V.28.) önkormányzati határozat
TÁMOP Élünk egészségesen projekt megvalósításához kivitelező
kiválasztásáról
Cece
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete
„Éljünk
egészségesen!-életmódprogramok a Sárbogárdi kistérségben” 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: 4.074.845.-forint +ÁFA.
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Gábor polgármestert, hogy a
kivitelezési szerződés aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

17./

LEADER pályázat 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 Gázmodul-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.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
48/2014.(V.28.) önkormányzati határozat
LEADER projekt megvalósításához kivitelező kiválasztásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „Kertészet létrehozása a
LEADER térségek együttműködésével” 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: 15.180.000.-forint +ÁFA.
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Gábor polgármestert, hogy a
kivitelezési szerződés aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
15

18./

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása
/ Írásban a jegyzőkönyv melléklett képezi./
Előadó: Varga Gábor polgármester

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a költségvetési rendeletet
a létszámadatok miatt kell módosítani. A TÁMOP programnak köszönhetően egy fővel növekedett
a munka törvénykönyves foglalkoztatottak száma.
Az Önkormányzatnak összegszerűen ugyanannyi kiadást jelent a változás, mivel a munkavállaló
bérét a projekt költségei között lehet elszámolni.
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 rendeletet-tervezetet.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2014.(VI.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.( II.20.) önkormányzati
rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Varga Gábor polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
17,40 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette.
KMF

Varga Gábor
polgármester

dr. Marinka Nikolett
aljegyző

Csányi Kálmán

Kacz Mária
Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők.
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