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JEGYZŐKÖNYV 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének   

2014. augusztus 1-jén  8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről 
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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

65/2014.(VIII.01.)önkormányzati határozat a Gázmodul-Weisz Kft-vel kötött vállalkozási 

szerződés módosításának elfogadásáról 

66/2014.(VIII.01.)önkormányzati határozat 62/2014. (VI.30.) önkormányzati határozat 

módosításáról 

67/2014.(VIII.01.)önkormányzati határozat Helyi Választási Bizottság tagjainak 

megválasztásáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 01-jén 800 órai 

kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye:  Cece Községház Nagyterme 

   7013 Cece, Deák F. u. 13. 

 

Jelen vannak:   

Varga Gábor   polgármester 

Fazekas Gábor  alpolgármester 

Kacz Mária   képviselő   

   Nemes László   képviselő 

Csányi Kálmán  képviselő 

 

Távol maradt: Nemes László   képviselő 

Dr. Leposa Zoltán  képviselő  

 

 

Tanácskozási joggal résztvevő: 

 

   dr. Marinka Nikolett  aljegyző 

   

 

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 5 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 5 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. Gázmodul-Weisz Kft-vel utcabútorok kihelyezése és térburkolat elhelyezése tárgyában kötött 

szerződés módosítása 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

2. 62/2014. (VI.30.) önkormányzati határozat módosítása 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

3. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 Előadó: Varga Gábor polgármester, dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Ezt követően Varga Gábor polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. 

 

1./   Gázmodul-Weisz Kft-vel utcabútorok kihelyezése és térburkolat 

elhelyezése tárgyában megkötött szerződés módosítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Elmondta, hogy az elnyert LEADER pályázat eredményeképp 

utcabútorok kihelyezése és térburkolat elhelyezése tárgyában az önkormányzat szerződés kötött a 
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Gázmodul-Weisz Kft-vel, mely szerződéskötést a képviselő-testület jóvá is hagyott 2014. április 30. 

napján tartott testületi ülésen. Megállapítást nyert, hogy a Múzeum parkjában jogtalanul, bérleti 

szerződés nélkül Erdélyi József állampolgár kukoricát, búzát és más növényeket ültetett, amely 

akadályozta a projekt kivitelezését. Elmondta, hogy felszólította Erdélyi Urat a növények 

eltávolítására, felszedésére 2014. augusztus 08. napjáig, amennyiben ezt nem teszi meg az 

önkormányzat távolítja el. Tehát a vállalkozó a megjelölt idő után tudja elkezdeni a kivitelezési 

munkákat, ezért szükséges a vállalkozási szerződés módosítása. 

 

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 a Gázmodul Weisz Kft-vel utcabútorok 

kihelyezése, térburkolat elhelyezése tárgyában megkötött szerződés 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 alkotta: 

 

65/2014.(VIII.01.) önkormányzati határozat  

a Gázmodul-Weisz Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosításának 

elfogadásáról 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Gázmodul Weisz Kft-vel utcabútorok kihelyezése, térburkolat 

elhelyezése tárgyában megkötött szerződés módosítását a 

mellékeltek szerint elfogadja. 

Egyúttal felhatalmazza Varga Gábor polgármestert, hogy a 

mellékelt szerződést aláírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

2./  62/2014. (VI.30.) önkormányzati határozat módosítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester 

 

Varga Gábor polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 2014. április 03. napján kelt határozatban 

LEADER pályázatot nyert az önkormányzat „Kertészet létrehozása a LEADER térségek 

együttműködésével” címmel.  

Amennyiben az MVH hozzájárul, az egyik együttműködő partner átvállalhatja a projekt 

megvalósítását. A Bikácsi Közéleti Nőegyletnek adta át a 62/2014. (VI.30.) önkormányzati 

határozattal a képviselő-testület a pályázat megvalósítását.  

A pályázatíró jelezte, hogy a Bikácsi Közéleti Nőegylet az MVH ezen irányú szabályainak, 

feltételeinek nem felel meg, azonban a Cecei Lovas Egyesület megfelelő partner ezen pályázat 

kivitelezésében. Ezért szükséges a Cecei Lovas Egyesületre módosítani a partnert, aki a „Kertészet 

létrehozása a LEADER térségek együttműködésével” című pályázat megvalósítását elvégzi. 

 

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: 
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„Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 62/2014. (VI.30.) önkormányzati 

határozatot az alábbiak szerint módosítja: Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

átadja a „Kertészet létrehozása a LEADER térségek együttműködésével” című pályázat 

megvalósítását a Cecei Lovas Egyesületnek mint partner pályázónak. A határozatot egyebekben 

nem kívánja módosítani a testület, így abban foglaltakat változatlanul fenntartja.” 

 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

66/2014.(VIII.01.) önkormányzati határozat  

    62/2014. (VI.30.) önkormányzati határozat módosításáról 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 62/2014. (VI.30.) 

önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete átadja a „Kertészet 

létrehozása a LEADER térségek együttműködésével” című pályázat 

megvalósítását a Cecei Lovas Egyesületnek mint partner pályázónak.  

A határozatot egyebekben nem kívánja módosítani a testület, így abban 

foglaltakat változatlanul fenntartja. 

    Határidő: azonnal 

  Felelős: Polgármester 

 

 

 

3. /   Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Varga Gábor polgármester, dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: 

Ismertette, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke 2014.10.12. napjára tűzte ki az helyi 

önkormányzati képviselő és polgármester választás időpontját. A 2013. évi XXXVI. törvény 23. § 

alapján a képviselő-testületnek kell megválasztani azokat a személyeket, akik helyi választási 

bizottsági tagként részt vesznek a helyi választás lebonyolításában.  

 

Jelezte, hogy a javaslata megtételéhez megkereste az általa megjelölt helyi választási bizottság 

tagjait, akik nyilatkozatukban elfogadták az helyi önkormányzati képviselő és polgármester 

választás helyi választási bizottság 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 helyi választási bizottsági tagoknak, 

illetve póttagoknak: 

 

1. Balázsné Aranyos Judit 

2. Dömök Károlyné 

3. Fésű Lajosné 

4. Szabóné Váradi Katalin 

5. Sebestyén Bálint 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta a polgármester az alábbi határozati javaslatot: 

 

 „Cece Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi helyi önkormányzati 

képviselő és polgármester választások előkészítésének keretében Cece Nagyközségben működő 

helyi választási bizottsági tagoknak, illetve póttagoknak az alábbi személyeket választja: 
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1. tag: Balázsné Aranyos Judit 

2. tag: Dömök Károlyné 

3. tag: Fésű Lajosné 

póttag: Sebestyén Bálint 

póttag: Szabóné Váradi Katalin.” 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

 

67/2014.(VIII.01.) önkormányzati határozat 

Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról 

Cece Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. 

évi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választások 

előkészítésének keretében Cece Nagyközségben működő helyi 

választási bizottsági tagoknak, illetve póttagoknak az alábbi 

személyeket választja: 

 

1. tag: Balázsné Aranyos Judit 

2. tag: Dömök Károlyné 

3. tag: Fésű Lajosné 

póttag: Sebestyén Bálint 

póttag: Szabóné Váradi Katalin 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester, jegyző 

 

 

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

9,20 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette. 

 

 

 

KMF 

 

 

 

Varga Gábor          dr. Marinka Nikolett 

        polgármester            aljegyző  

  

 

 

 

 

Csányi Kálmán        Kacz Mária 

 

 

         Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők. 

 

 


