Ikt.szám: 2575-2/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. november 20. napján 14,00 órai kezdettel tartott rendes üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
112/2014.(XI.20.)önkormányzati határozat
113/2014.(XI.20.)önkormányzati határozat
114/2014.(XI.20.)önkormányzati határozat
115/2014.(XI.20.)önkormányzati határozat
116/2014.(XI.20.)önkormányzati határozat

117/2014.(XI.20.)önkormányzati határozat

118/2014.(XI.20.)önkormányzati határozat

119/2014.(XI.20.)önkormányzati határozat

120/2014.(XI.20.)önkormányzati határozat

121/2014.(XI.20.)önkormányzati határozat

122/2014.(XI.20.)önkormányzati határozat

123/2014.(XI.20.)önkormányzati határozat
124/2014.(XI.20.)önkormányzati határozat

TÁRGYA

Fejérvíz Zrt. által készített Bérleti és- Üzemeltetési
szerződés elfogadásáról
Fejérvíz Zrt. tárgyi eszköz beszerzésére
irányuló kérelmének elnapolásáról
Cecei
Nonprofit
Kft.
tájékoztatásának
elfogadásáról, termeltetési és felvásárlási szerződés
megkötéséről, megbízási szerződés megkötéséről
Nyúltelep dolgozói által benyújtott panaszok
kapcsán érdemi döntés nem született
Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (XI.24.)
önkormányzati rendelete 1. számú függelékének
elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (XI.24.)
önkormányzati rendelete 2. számú függelékének
elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (XI.24.)
önkormányzati rendelete 3. számú függelékének
elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (XI.24.)
önkormányzati rendelete 4. számú függelékének
elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (XI.24.)
önkormányzati rendelete 5. számú függelékének
elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (XI.24.)
önkormányzati rendelete 6. számú függelékének
elfogadásáról
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítását elfogadásáról, és
az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
szóló
26/2014.
(XI.24.)
önkormányzati rendelete 7. számú függelékének
elfogadásáról
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
módosításának elfogadásáról
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulás Tanácsába
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történő tanácstag delegálásáról
125/2014.(XI.20.)önkormányzati határozat

126/2014.(XI.20.)önkormányzati határozat
127/2014.(XI.20.)önkormányzati határozat
128/2014.(XI.20.)önkormányzati határozat
129/2014.(XI.20.)önkormányzati határozat
130/2014.(XI.20.)önkormányzati határozat
131/2014.(XI.20.)önkormányzati határozat
132/2014.(XI.20.)önkormányzati határozat
133/2014.(XI.20.)önkormányzati határozat

a megyei önkormányzati tartalék és a helyi
önkormányzatok működőképessége megőrzését
szolgáló
2014.
évi
rendkívüli
kiegészítő
támogatására vonatkozó soron kívüli igény
benyújtásáról
Fazekas Gábor szavazásból történő kizárásáról
szóló döntése személyes érintettség miatt
91/2014.
(X.23.)
önkormányzati
határozat
módosításáról
a mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló
tájékoztató elnapolásáról
Márkus Milán munkaszerződésének módosításáról
Dr. Burián Attila és Társa Bt-vel kötött ellátási
szerződés elfogadásáról
Döntés
a
Fejér
Megyei
Kormányhivatal
törvényességi felhívásában foglaltak elfogadásáról
Dél-Mezőföldi
Turisztikai
Desztináció
Menedzsment Egyesület kérelmének elfogadásáról
Döntés Menyhárt Tamás Művelődési, Oktatási és
Sport Bizottság külsős tagjának megválasztásáról

RENDELET
SZÁMA
26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet
27/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet
28/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet

TÁRGYA
az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa
támogatás jogosultsági feltételeiről
helyi
adókról
szóló
14/2013.
(XI.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20. napján 14,00
órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről.
Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Fazekas Gábor
Dr. Leposa Zoltán
Csányi Kálmán
Szakál Norbert
Király László
Sebestyén Éva
Albert István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Marinka Nikolett

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 7
fő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csányi Kálmán képviselőt és Szakál Norbert képviselőt javasolta
megválasztani. Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Csányi Kálmán képviselőt és Szakál
Norbert képviselőt, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.
Elfogadott napirendi pontok:
1.
Fejérvíz Zrt. által készített Bérleti-és Üzemeltetési szerződés tervezet megtárgyalása
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
2.
Fejérvíz Zrt. kérelme tárgyi eszköz beszerzésére
Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Szabó Attila Fejérvíz Zrt. képviselője
3.
Cecei Nonprofit Kft. tájékoztatása a működésről, továbbá a termeltetési és felvásárlási
szerződés és megbízási szerződés elfogadása
Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Fekete Béla Cecei Nonprofit Kft. ügyvezető
4.
Nyúltelep dolgozói által benyújtott panaszok megtárgyalása
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
5.
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2013. (II.30.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, Szervezeti és Működési Szabályzat
létrehozásáról
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
6.
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába
tanácstag delegálásáról
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
7.
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
módosításának elfogadása
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8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Fazekas Gábor polgármester, dr. Marinka Nikolett aljegyző
A 2014. évi rendkívüli önkormányzati támogatás soron kívüli igényeinek benyújtásáról
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
91/2014. (X.23.) önkormányzati határozat módosításáról
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
Mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló tájékoztató
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
Márkus Milán munkaszerződésének módosítása
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
A helyi adókról szóló 14/2013.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
Dr. Burián Attila és Társa Bt.-vel kötött ellátási szerződés módosítása
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1101-1/2014. számú törvényességi
felhívásában foglaltak elfogadásáról
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
Dél-Mezőföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület kérelme
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság külsős tagjának megválasztásáról
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Ezt követően Fazekas Gábor polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./

Fejérvíz Zrt. által készített Bérleti-és üzemeltetési szerződés tervezet
megtárgyalása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Staudt István Fejérvíz Zrt. képviselője

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy az előző rendes testületi ülésen a Fejérvíz Zrt. által
megküldött szerződés tervezetet a képviselő-testület megtárgyalta, és kérdéseket intézett a Zrt. felé.
Staudt István megválaszolta ezeket a kérdéseket, kifogásokat, melyek megküldésre kerültek a
testület tagjai részére. Megkérdezte a Fejérvíz Zrt. képviselőit, hogy kívánják e kiegészíteni a
megküldött válaszokat, a szerződés tervezetet.
Staudt István Fejérvíz Zrt. képviselője: Elmondta, hogy a szennyvízrendszer az önkormányzat
tulajdonában áll, és ezt a tulajdonosi pozíciót még jobban megerősítette az új törvény. Jelezte, hogy
a szerződés megkötésére a tulajdonosi pozíció kapcsán van szükség. Jelezte továbbá, hogy az
üzemeltetési engedélyt a polgármesterrel történő egyeztetést követően a Fejérvíz Zrt. adja be.
Elmondta, hogy az előző testületi ülésen történő javaslatokra válaszolt, mely megküldésre került a
testület tagjai részére. A projekt kódját beírták, azonban a bérleti díj összegét a válaszában leírt
okok miatt nem tudják változtatni. A bérleti díj összegét pedig a felújítási, fejlesztési tervben
meghatározottakra fordítja az önkormányzat a gördülő fejlesztési tervben foglaltak alapján.
Albert István képviselő: Megkérdezte, hogyha csőtörés lesz, és miatt fel kell bontani az aszfaltot
kinek kell fizetni.
Staudt István Fejérvíz Zrt. képviselője: Elmondta, hogy vonatkozó jogszabályok alapján az
Önkormányzatot terheli ezen költség.
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Albert István képviselő: Elmondta, hogy nem ért egyet a bérleti díj visszaosztási rendszerrel, melyet
Staudt István előadott, de tudja kénytelen az Önkormányzat elfogadni, hiszen ezen szabályokat
törvény fektet le.
Staudt István Fejérvíz Zrt. képviselője: Elmondta, ő sem ért vele egyet, de sajnos ezt kell elfogadni.
Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont
kapcsán. Javasolta az előterjesztéshez mellékelt bérleti és- üzemeltetési szerződés elfogadását.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
112/2014.(XI.20.) önkormányzati határozat
Fejérvíz Zrt. által készített Bérleti és- Üzemeltetési
szerződés elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
elfogadta a Fejérvíz Zrt. által készített Bérleti ésÜzemeltetési szerződést. Felhatalmazza a képviselő-testület
a polgármestert, hogy a szerződést aláírja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Fazekas Gábor polgármester

2./

Fejérvíz Zrt. kérelme tárgyi eszköz beszerzésére
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Szabó Attila Fejérvíz Zrt. képviselője

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Fejérvíz Zrt. benyújtott egy kérelmet a cecei
szennyvíztisztító telep üzemeltetésével kapcsolatban, mely során tájékozatta az Önkormányzatot,
hogy a Zrt. kockázatelemzést végeztetett és az elemzés során egy intézkedési terv készült el, mely
tartalmazza, hogy milyen tárgyi eszközök szükségesek a működtetéshez. A Fejérvíz Zrt. a fizetendő
bérleti díj terhére kívánja az intézkedési tervben foglalt tárgyi eszközöket beszerezni, és ehhez kéri
az Önkormányzat hozzájárulását.
Király László képviselő: Javasolta, hogy a Fejérvíz Zrt. ne csupán felsorolja a tárgyi eszközöket,
melyeket beszerezni kíván, hanem határozza meg pontosan a beszerezendő tárgyi eszközök értékét,
hogy a testület viszonyítani tudjon.
Fazekas 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 az alábbi döntést hozza:
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Fejérvíz Zrt. képviselőjét, hogy a
tárgyi eszköz beszerzésről készítsen egy listát, melyen pontosan feltüntetésre kerülnek a szükséges
tárgyi eszközök értékei. A testület elnapolja a napirendben való döntést a pontos tárgyi eszköz lista
beérkezéséig.”
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
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113/2014.(XI.20.) önkormányzati határozat
Fejérvíz Zrt. tárgyi eszköz beszerzésére irányuló kérelmének
elnapolásáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Fejérvíz Zrt. képviselőjét, hogy a tárgyi eszköz beszerzésről
készítsen egy listát, melyen pontosan feltüntetésre kerülnek a
szükséges tárgyi eszközök értékei. A testület elnapolja a
napirendben való döntést a pontos tárgyi eszköz lista
beérkezéséig.
Határidő:
következő ülés
Felelős:
Fazekas Gábor polgármester

3./

Cecei Nonprofit Kft. tájékoztatása a működésről, továbbá a termeltetési és
felvásárlási szerződés és megbízási szerződés elfogadása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Fekete Béla a Cecei Nonprofit Kft. ügyvezetője

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Fekete Béla ügyvezető Úr megkereste, mert a
Nonprofit Kft és az Önkormányzat között szükséges kötni egy megbízási szerződést, mely lehetővé
teszi a nyúltelepen lévő nyulak értékesítését, továbbá felkérte Fekete Béla ügyvezető urat, hogy a
nyúltelep 2014. évi működéséről számoljon be.
Fekete Béla Nonprofit Kft. ügyvezető: Elmondta, hogy az előterjesztésben összefoglalta a nyúltelep
működését, továbbá készített egy táblázatot, mely tartalmazza azt, hogy a Nonprofit Kft. által
felvett hitel az értékesítéseket követően milyen mértékben kerül visszafizetésre. Részletesen
beszámolt a nyúltelepi állományról, és az esetlegesen felmerülő költségekről. Elmondta, hogy a
nyúltelep takarmányellátását egyrészt az Önkormányzattól, másrészt egy takarmány értékesítőtől
szerzik be.
Szakál Norbert képviselő: Megkérdezte, hogy valóban több bála szalmát kellett e kidobni az egyik
felvásárlás során, és ha ez így volt, ki ezért a felelős.
Fekete Béla Nonprofit Kft. ügyvezető: Valóban bepenészesedett az egyik szállítmány, de
véleménye szerint ez természeten folyamat. Az árukat Fajtai Norbert a telep vezetője rendeli, és
veszi át.
Albert István képviselő: Elmondta, hogy véleménye szerint az, hogy jó minőségű-e egy ilyen
jellegű termék azt meg kell tudni állapítani, főleg a telepvezetőnek, hiszen mezőgazdasági
végzettséggel bír.
Dr. Leposa Zoltán alpolgármester: Elmondta, hogy az interneten olvasgatott a prémnyulak
értékesítéséről, és ott 10.000-12.000 Ft összegért vásárolják fel a nyulakat.
Fekete Béla Nonprofit Kft. ügyvezető: Valóban kerülhet ennyibe a nyulak préme, de ez már a
feldolgozott állapotban, tehát a lenyúzás, és prémfeldolgozás után. Elmondta, erre nincs kapacitása
a Kft.-nek, így csupán az élő nyúl eladása kerülhet szóba.
Király László képviselő: Elmondta, hogy megvizsgálta a megküldött ajánlatokat a felvásárlásra
vonatkozóan és a 4 ajánlat közül a Farm Energy Logistic ajánlatát tartja a legkedvezőbbnek.
Javasolta, hogy a szerződés időtartamát viszont úgy határozzák meg, hogy 5 év, de maximum a
telep működésének időpontjáig szóljon.
6

Szakál Norbert képviselő: Javasolta továbbá, hogy a szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy a
felvásárlási árat minden évben a felek újratárgyalják, hiszen 5 évre megállapítani ilyen piaci
viszonyok mellett az árat felelőtlenség lenne.
Király László képviselő: Megkérdezte, hogy a megbízási szerződést miért kell megkötni, hiszen az
Önkormányzat és a Nonprofit Kft. között már létezik egy együttműködési megállapodás.
Fekete Béla Nonprofit Kft. ügyvezető: Elmondta, hogy azért szükséges a megbízási szerződés
megkötése, mert a munkaügy kifogásolta, hogy a közmunkaprogramba történő befektetés mögött
nincsenek bevételek, ezért ezen megállapodás alapján az Önkormányzat megbízza a Nonprofit Kftt, hogy értékesítse a nyulakat.
Sebestyén Éva képviselő: Javasolta, hogy ugyanúgy, ahogy a felvásárlási szerződés kapcsán Király
László képviselő javasolta, a szerződés időtartama 5 év legyen, de azzal a kikötéssel, hogy
maximum a telep működéséig állnak fenn a szerződésben foglalt kötelezettségek.
Fazekas Gábor polgármester: Javasolta, hogy az Önkormányzat kössön termeltetési és felvásárlási
szerződést a Farm Energy Logistic Kft-vel Király László képviselő és Szakál Norbert képviselő
által javasolt módosítás figyelembevételével, továbbá javasolta a megbízási szerződés elfogadását,
szintén a javasolt módosítással.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak az előterjesztéssel, és az elhangzottakkal
kapcsolatban.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta:
114/2014.(XI.20.) önkormányzati határozat
Cecei Nonprofit Kft. tájékoztatásának elfogadásáról,
termeltetési és felvásárlási szerződés megkötéséről, megbízási
szerződés megkötéséről
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a
Cecei Nonprofit Kft. tájékoztatását a 2014. évi működésről,
továbbá határozott a megbízási szerződés és a termeltetési és
felvásárlási szerződés megkötéséről.
A megbízási szerződést az alábbi módosításokkal fogadta el:
- a szerződés időtartama nem határozatlan idejű, hanem 5 év, de
maximum a telep működésének megszűnése
A termeltetési és felvásárlási szerződést az alábbi módosításokkal
fogadta el:
- a szerződés időtartama 5 év, de maximum a telep működésének
megszűnése
- évente a felvásárlási ár újratárgyalása
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megbízási szerződést,
továbbá a Termeltetési és felvásárlási szerződést aláírja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Fazekas Gábor polgármester

4. /

Nyúltelep dolgozói által benyújtott panaszok megtárgyalása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a nyúltelepen dolgozók megkeresték az
alpolgármester urat a nyúltelepen lévő munkájuk során kialakult sérelmek és hiányosságok miatt.
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Elmondta, hogy a panaszokat továbbította Fekete Bélának, akitől kérte, hogy reagáljon a levelekben
leírtakra.
Fekete Béla Nonprofit Kft. ügyvezető: Elmondta, hogy valóban a nyúltelep indulásakor tárgyi
eszköz hiányosságok voltak, azonban ezek a hiányosságok megszűntek, így nem is érti ezeket miért
hozták fel a dolgozók. Jelezte, hogy az egyik panaszban leírt konfliktus, mely közte és az egyik
dolgozó között alakult ki, nem teljesen felel meg a valóságnak. Elmondta, hogy valóban
felszólította a dolgozót, mert a szennyezett szalmát rakott az etetőbe, de egyáltalán nem emelte meg
a hangját, nem kiabált csupán felszólította a dolgozót, hogy helytelen munkát végez. Elmondta,
hogy a dögöket mindig elszállítják, ezt bizonyítani is tudja a befogadó telepen kiállított számlákkal.
Elmondta továbbá, hogy megpróbáltak olyan körülményeket teremteni a dolgozók számára,
amelyek megfelelő higiéniás és élhető körülmények, ezért is hozattak iroda konténereket, és wc
konténert. Jelezte, hogy a telepvezető, Fajtai Norberttel való kapcsolata megfelelő, a vezető minden
lényeges körülményről tájékoztatja, ami a telepen történik. Elmondta, hogy a telepvezető
dolgozókhoz való hozzáállása, hangneme lehet, hogy néha tiszteletlen, oda nem illő, de ezt a Norbi
fiatalkorának tudja be. Összességében a telepvezető szakmai hozzáértésével teljes mértékben meg
van elégedve.
Király László képviselő: Elmondta, hogy a nyúltelepen dolgozók közmunka program keretében
látják el munkájukat, ez azt jelenti,hogy nagy százalékuk nem dolgozott ezelőtt, ezért elismerte,
hogy nehéz ilyen kvalitású személyekkel dolgozni, azonban a megfelelő hangnemet tiszteletet
minden körülmények között meg kell adni az embereknek.
Albert István képviselő: Elmondta, hogy a telepvezetőt nem ismeri, de ő is hallott már panaszokat a
viselkedésére. Javasolta, hogy a testület vagy a polgármester hívja meg egy elbeszélgetésre, mert
ezeket a sérelmeket, melyek vele szemben állnak orvosolni kell, és az első lépés véleménye szerint
a Norberttel való kommunikáció.
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Csányi Kálmán képviselővel a választásokat
követően kilátogatott a telepre és meghallgatták az ott dolgozókat. Akkor Fajtai Norbert személyére
nem volt panasz, csupán a tárgyi eszközök hiánya, és a dög nyulak raktározása, szállítása merült fel
problémaként.
Fekete Béla Nonprofit Kft. ügyvezető: Jelezte a Képviselő-testület felé, hogy a személyi
hozzáállásával kapcsolatban leül beszélni Fajtai Norberttel. A panaszokat összességében nem tudja
mire vélni, mert úgy véli, megteremtettek minden olyan körülményt a telep dolgozói számára,
amely a helyes munkavégzéshez szükséges.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a napirenddel kapcsolatban.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 tartózkodással és 1 nem szavazattal, az
alábbi határozatot hozta:
115/2014.(XI.20.) önkormányzati határozat
Nyúltelep dolgozói által benyújtott panaszok kapcsán érdemi
döntés nem született
Cece
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a beadványokban foglaltakat az abban foglaltakat
megismerte, és 6 tartózkodással 1 nem szavazattal érdemi döntést
nem hozott a napirenddel kapcsolatban.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Fazekas Gábor polgármester
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5./

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2013.
(XII.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, Szervezeti és
Működési Szabályzat létrehozásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az ülés anyagával megküldésre került a Szervezeti
és Működési Szabályzat tervezete. Jelezte, hogy új szabályzat megalkotására azért van szükség,
mert a jogszabály preambulum részét is módosítani kell, mely magával hozza a teljes joganyag
hatályon kívül helyezését és új anyag megalkotását. A Szervezeti és Működési Szabályzat
melléletei, illetve függelékei módosulnak nagyrészt a 2014. október 12-ei választás miatt
bekövetkező személyi változások, és a 2014. október 23-ai alakuló ülésen elhangzottak miatt.
Fazekas Gábor polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat
nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi rendeletet:
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az
alábbi határozati javaslatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
116/2014.(XI.20.) önkormányzati határozat
Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (XI.24.)
önkormányzati rendelete 1. számú függelékének
elfogadásáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat 1.
számú függelékét. Az 1. számú függelék teljes
szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
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117/2014.(XI.20.) önkormányzati határozat
Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzat szóló 26/2014. (XI.24.)
önkormányzati rendelete 2. számú függelékének
elfogadásáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat 2.
számú függelékét. A 2. számú függelék teljes szövege
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
118/2014.(XI.20.) önkormányzati határozat
Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzat szóló 26/2014. (XI.24.)
önkormányzati rendelete 3. számú függelékének
elfogadásáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat 3.
számú függelékét. A 3. számú függelék teljes szövege
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
119/2014.(XI.20.) önkormányzati határozat
Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzat szóló 26/2014. (XI.24.)
önkormányzati rendelete 4. számú függelékének
elfogadásáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat 4.
számú függelékét. A 4. számú függelék teljes szövege
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:

10

120/2014.(XI.20.) önkormányzati határozat
Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzat szóló 26/2014. (XI.24.)
önkormányzati rendelete 5. számú függelékének
elfogadásáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat 5.
számú függelékét. Az 5. számú függelék teljes
szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
121/2014.(XI.20.) önkormányzati határozat
Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzat szóló 26/2014. (XI.24.)
önkormányzati rendelete 6. számú függelékének
elfogadásáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat 6.
számú függelékét. Az 6. számú függelék teljes
szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
122/2014.(XI.20.) önkormányzati határozat
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítását elfogadásáról, és
az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
szóló
26/2014.
(XI.24.)
önkormányzati rendelete 7. számú függelékének
elfogadásáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását elfogadta, és
elfogadta továbbá a Szervezeti és Működési
Szabályzat 7. számú függelékét. A 7. számú függelék
teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
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4. /

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás módosításának elfogadása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás megküldte a Megállapodás módosítását, mely az előterjesztés részeként
megküldésre került a testület tagjai részére.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az
alábbi határozatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
123/2014.(XI.20.) önkormányzati határozat
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
módosításának elfogadásáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
módosítását elfogadta.
Határidő: 2014. november 24.
Felelős: polgármester

7./

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába tanácstag delegálásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulás Tanácsa jogszerű működéséhez szükséges a tanácstag
delegálásáról szóló tagi önkormányzat képviselő-testülete határozatának megküldése. Javasolta,
hogy a testület döntsön a delegált tag akadályoztatása esetére vonatkozó helyettesítő személyéről is.
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy mint polgármester képviseli az Önkormányzatot a
társulás előtt, azonban akadályoztatása esetén szükség van egy helyettesre a Társulás tanácsába, és a
helyettesét Szakál Norbert személyében javasolja.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a napirendi ponttal kapcsolatban.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az
alábbi határozatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
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124/2014.(XI.20.) önkormányzati határozat
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulás Tanácsába
történő tanácstag delegálásáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Fazekas
Gábor polgármestert delegálja. A delegált tag
akadályoztatása esetében a Társulási Tanácsban
helyettesítő delegált személy Szakál Norbert
képviselőt.
Határidő: 2014. november 24.
Felelős: polgármester

8./

Természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről szóló rendelet megalkotása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester, dr. Marinka Nikolett aljegyző

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés az ülés anyagával megküldésre
került. Tájékoztatta a Testületet, hogy az Önkormányzat 107 m3 kemény lombos tűzifa támogatás
nyert el.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés kapcsán.
Csányi Kálmán képviselő: Javasolta, hogy a támogatási kérelmeket 2014. november 30. napjáig
lehessen benyújtani.
Király László képviselő: Javasolta, hogy a támogatási kérelmeket 2014. december 10. napjáig
lehessen benyújtani, hiszen a november 30-ai határidővel túl rövid idő állna rendelkezésére a
kérelmezőknek, hiszen a rendeletet csak most fogja elfogadni a testület, így kevés ideje lenne a
jogosultaknak a kérelem benyújtására.
Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy a testület tagjai, melyik időponttal értenek egyet,
és megállapította, hogy a testület tagjai egyhangúan a 2014. december 10. határidőt határozza meg a
kérelem benyújtási határidejének.
Csányi Kálmán képviselő: Javasolta, hogy a támogatás mértéke 1 m3 helyett legyen 0,5-1 m3, így a
bizottság ítélőképességén múlik, hogy a meghatározott intervallumon belül mennyi tűzifát bocsát
rendelkezésre. Kérte továbbá, hogy a rendelet tervezet 6. §-át módosítsa a testület akképpen, hogy a
6 hónap helyett 1 hónapra módosítsa a támogatás elutasításának határát.
Fazekas Gábor polgármester: Javasolta a rendelet elfogadását a javasolt módosításokat figyelembe
véve.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a
mellékelt rendelet-tervezetet.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:
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Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

9./

A 2014. évi rendkívüli önkormányzati támogatás soron kívüli igényeinek
benyújtásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés az ülés anyagával megküldésre
került. Elmondta, hogy a kifizetetlen közüzemi számlákat a Hivatal összeállította, így összesen
5.433.000 Ft összegre tudja megigényelni a megyei önkormányzati tartalék és a helyi
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást. Megkérdezte, hogy
van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés kapcsán.
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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
125/2014.(XI.20.) önkormányzati határozat
a megyei önkormányzati tartalék és a helyi
önkormányzatok működőképessége megőrzését
szolgáló
2014.
évi
rendkívüli
kiegészítő
támogatására vonatkozó soron kívüli igény
benyújtásáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza Fazekas Gábor polgármestert, hogy a
2014. évi rendkívüli önkormányzati támogatás soron
kívüli igénylését benyújtsa Cece Nagyközség
Önkormányzat nevében és képviseletében Pogácsás
Tibor
Belügyminisztérium
Önkormányzati
Államtitkárának.
A 2014. évi önkormányzati működőképesség
megtartásához szükséges soron kívüli 2014.
szeptember 30-át követően a támogatási igény
5.433.000
Ft,
azaz
ötmilliónégyszázharmincháromezer forint.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
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10./

91/2014. (X.23.) önkormányzati határozat módosításáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a 91/2014. (X.23.) önkormányzati határozatban a
testület megállapította Fazekas Gábor polgármester tiszteletdíját 448.725 Ft-ban, azonban ezen
összeget 100 Ft-ra kerekítve kell megállapítani, tehát helyesen 448.700 Ft-ban, a polgármester
költségtérítésére ugyanez a módosítás jellemző, tehát a megállapított 67.305 Ft helyett a
költségtérítése 67.300 Ft.
Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés
kapcsán.
Fazekas Gábor polgármester: Bejelentette személyes érintettségét.
Dr. Leposa Zoltán alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
"Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Fazekas Gábor polgármestert a 91/2014.
(X.23.) önkormányzati határozat módosítása tárgyában a szavazásból - személyes érintettség miatt kizárja."
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
126/2014.(XI.20.) önkormányzati határozat
Fazekas Gábor szavazásból történő kizárásáról szóló
döntése személyes érintettség miatt
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Fazekas Gábor
polgármestert
91/2014. (X.23.)
önkormányzati határozat módosítása tárgyában a
szavazásból - személyes érintettség miatt – kizárta.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester
Dr. Leposa Zoltán alpolgármester: Mivel egyéb javaslat, hozzászólás nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta az alábbi javaslatot:
„Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 91/2014. (X.23.) önkormányzati határozat
módosítása tárgyában az alábbi döntést hozta:
-

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
Fazekas Gábor polgármester illetményét 2014.
október 12-i hatállyal bruttó 448.700,-Ft-ban,

-

költségtérítését 2014. október 12-i hatállyal 67.300,forintban állapítja meg."

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
127/2014.(XI.20.) önkormányzati határozat
91/2014.
(X.23.)
önkormányzati
módosításáról

határozat

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 91/2014. (X.23.)
önkormányzati határozat módosítása tárgyában az alábbi döntést hozta:
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-

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
Fazekas Gábor polgármester illetményét 2014.
október 12-i hatállyal bruttó 448.700,-Ft-ban,

költségtérítését 2014. október 12-i hatállyal 67.300,forintban állapítja meg."
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
-

11./ Mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló tájékoztató
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került a testületi tagok
számára. Megkérdezte dr. Marinka Nikolettet szeretné e kiegészíteni a leírtakat.
dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a mezei őrszolgálat létrehozásához a képviselő
testületnek első lépésben önkormányzati határozatban kell döntenie a mezőőri szolgálat
létrehozásáról, majd dönteni kell az őrzendő terület nagyságának meghatározásáról. A költségvetést
is figyelembe kell venni, mert csak 50 %-os támogatást nyújt az illetékes Minisztérium mind a
dologi, mind a személyi kiadások tekintetében.
Fazekas Gábor polgármester: Javasolta, hogy határozza meg az aljegyző a következő testületi ülésre
a pontos költségeket, melyek az Önkormányzatot terhelik, és az őrzendő terület nagyságát is
határozza meg, így a következő rendes testületi ülésre napolja el a testület ezt a napirendi pontot.
Király László képviselő: Elmondta, hogy egyetért a javaslattal azzal a módosítással, hogy a
közmeghallgatáson terjesszék elő ezt a napirendi pontot, hogy minél több gazda, állampolgár
értesüljön róla.
Fazekas Gábor: Javasolta Király László képviselő javaslatának elfogadását.
Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont kapcsán.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
128/2014.(XI.20.) önkormányzati határozat
a mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló tájékoztató
elnapolásáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló tájékoztatót
elnapolja a következő rendes testületi ülésre. Felkéri a
testület
dr.
Marinka
Nikolettet,
hogy
a
közmeghallgatás keretében tartott rendes testületi
ülésre terjessze elő a mezőőri szolgálat létrehozásával,
fenntartásával
járó
Önkormányzatot
terhelő
költségeket, és határozza meg az őrzendő terület
nagyságát.
Határidő: közmeghallgatás keretében tartott ülés
Felelős: polgármester, aljegyző
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12./

Márkus Milán munkaszerződésének módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Cece Nagyközség Önkormányzata határozott idejű
szerződést kötött Márkus Milánnal, a Kertészet Startmunka program vezetése tárgyában. A
munkaszerződés alapján a munkaviszonya Márkus Milánnak 2014. december 31. napján jár le.
Elmondta, hogy szükségesnek tartja Márkus Milán jogviszonyának egy évvel történő
meghosszabbítását, így a munkaszerződés módosítását, a gördülékeny, folyamatos munkavégzés
okán.
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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
129/2014. (XI.20.) önkormányzati határozat
Márkus Milán munkaszerződésének módosításáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
Márkus Milán munkaszerződésének módosítását elfogadja,
a munkavállaló jogviszonyát 2015. december 31. napjáig
meghosszabbítja. A Képviselő-testület felhatalmazza
Fazekas Gábor polgármestert, hogy a munkaszerződés
módosítását aláírja.
Határidő: 2014.12.31.
Felelős: polgármester

13./

A helyi adókról szóló
módosításáról

14/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett
dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az ülés anyagával megküldésre került a rendelet
tervezet. Jelezte, hogy a módosítás azért szükséges, mert a rendeletben több helyen az épület szó
szerepel az építmény helyett, továbbá a rendeletben 2 helyen pontosabb megfogalmazás szükséges.
Fazekas Gábor polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat
nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi rendeletet:
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelete
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a helyi adókról szóló 14/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

14./

Dr. Burián Attila és Társa Bt-vel kötött ellátási szerződés módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés az ülés anyagával megküldésre
került. Elmondta, hogy az új szerződés megkötését indokolja a jogszabályi változások, továbbá az,
hogy az előző ellátási szerződés, melyet a doktor úrral kötött az Önkormányzat 2001.06.08-án
kötetett, így az már elavult.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az
alábbi határozati javaslatot:
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
130/2014.(XI.20.) önkormányzati határozat
Dr. Burián Attila és Társa Bt-vel kötött ellátási
szerződés elfogadásáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Dr. Burián Attila és Társa Bt-vel kötött
ellátási szerződést. Felhatalmazza a polgármester,
hogy a szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

15./

Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1101-1/2014. számú
törvényességi felhívásában foglaltak elfogadásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Főosztálya törvényességi felhívással élt a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról a 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban.
A felhívás alapján nem elég a rendelet módosítása, mivel a preambulumot is javítani kell, ezért
hatályon kívül kell helyezni a rendeletet és meg kell alkotni egy újat.
Fazekas Gábor polgármester: Javasolta, hogy a következő testületi ülésre a jegyző készítse el a
rendelet tervezetet a törvényességi felhívásban foglaltak figyelembevételével.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az
alábbi határozati javaslatot:
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
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131/2014.(XI.20.) önkormányzati határozat
Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal
törvényességi felhívásában foglaltak elfogadásáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta
a
Fejér
Megyei
Kormányhivatal
FEB/02/1101-1/2014.
számú
törvényességi
felhívásában foglaltakat. Felkéri a jegyzőt, hogy a
következő ülésre készítse el a rendelet tervezetet a
törvényességi
felhívásban
foglaltak
figyelembevételével.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: polgármester, jegyző

16./

Dél-Mezőföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület kérelme
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Völgyi Tímea a Dél-Mezőföldi Turisztikai
Desztináció Menedzsment Egyesület vezetője kérelmében jelezte, hogy a 0444 helyrajzi számon
található 0445/5 hrsz-ú kialakítandó szálláshelyhez vezető utat önerőből rendbe kívánják hozatni, az
ingatlan könnyebb megközelíthetősége érdekében.
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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
132/2014.(XI.20.) önkormányzati határozat
Dél-Mezőföldi
Turisztikai
Desztináció
Menedzsment Egyesület kérelmének elfogadásáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárulását adja, hogy a 0444 helyrajzi számú utat
a
Dél-Mezőföldi
Turisztikai
Desztináció
Menedzsment Egyesülete felújítsa, rendbe hozza saját
költségén.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

17./

Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság külsős tagjának megválasztásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a 2014. október 23-ai alakuló ülésen a testület
megszavazta a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság felállítását. A Bizottságnak 2 képviselő
tagja van, és az elfogadott SZMSZ alapján egy külsős tagja. Javasolta Menyhárt Tamást a Bizottság
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külsős tagjának. Jelezte, hogy Menyhárt Tamást megkérdezte, hogy a tisztséget elvállalja-e, aki
nyilatkozott a tisztség elvállalásáról.
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 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 4
tartózkodással az alábbi határozati javaslatot alkotta:
133/2014.(XI.20.) önkormányzati határozat
Döntés Menyhárt Tamás Művelődési, Oktatási és
Sport Bizottság külsős tagjának megválasztásáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a polgármester által javasolt Menyhárt Tamást, mint a
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság külsős
tagjának jelölését nem támogatta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Fazekas Gábor polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el,
így 19,15 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette.
KMF

Fazekas Gábor
polgármester

Dr. Marinka Nikolett
aljegyző

Csányi Kálmán

Szakál Norbert
Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők.

20

