Ikt.szám: 2892-2/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. december 22. napján 15,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
135/2014.(XII.22.)önkormányzati határozat
136/2014.(XII.22.)önkormányzati határozat
137/2014.(XII.22.)önkormányzati határozat
138/2014.(XII.22.)önkormányzati határozat
139/2014.(XII.22.)önkormányzati határozat

140/2014.(XII.22.)önkormányzati határozat
141/2014.(XII.22.)önkormányzati határozat

TÁRGYA

Fejérvíz Zrt. tárgyi eszköz beszerzésére irányuló
kérelmének elfogadásáról
Belső ellenőr megválasztásáról
Cece Nagyközség Önkormányzata 2015. évi belső
ellenőrzési terv elfogadása
Cece Nagyközség Önkormányzata 2015. évi
munkatervének elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (XI.24.)
önkormányzati rendelet 4. számú függelékének
módosításáról
Szabó Zoltánné panaszának megtárgyalásáról
Művelődési Ház nagytermének biztosítása zumba
oktatás céljából

RENDELET
SZÁMA
29/2014.(XII.30.) önkormányzati rendelet
30/2014.(XII.30.) önkormányzati rendelet
31/2014.(XII.30.) önkormányzati rendelet
32/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet

TÁRGYA
A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
szóló 15/2014. (V.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A szociális ellátásért és élelmezésért fizetendő
térítési
díjakról
szóló
8/2012.
(III.01.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
7/2014.
(II.20.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22. napján 15,30
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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távol maradt:

Albert István

képviselő

Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Marinka Nikolett

aljegyző

Simon János

FMK Sárbogárdi Járási Hivatal hivatalvezető

Fazekas Gábor Polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről a 7 fő képviselő közül 6
fő jelen van.
Külön köszöntötte a járási hivatal vezetőjét Simon Jánost is.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.
Elfogadott napirendi pontok:
1.
Fejérvíz Zrt. kérelme tárgyi eszköz beszerzésére
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
2.
Belső ellenőr megválasztásáról
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
3.
2015. évi belső ellenőri terv megtárgyalásáról
Előadó: Fazekas Gábor polgármester, dr. Marinka Nikolett aljegyző
4.
Cece Nagyközség Önkormányzat 2015. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
5.
A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
6.
A szociális ellátásért és élelmezésért fizetendő térítési díjakról szóló 8/2012.(III.01.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
7.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
rendelet hatályon kívül helyezéséről, és új rendelet megalkotásáról
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
8.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. függelékének módosítása
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
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9.
10.

Szabó Zoltánné kérelme
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Fábián Enikő zumba oktató kérelme
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Ezt követően Fazekas Gábor polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./

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

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy az előző rendes testületi ülésen a Fejérvíz Zrt.
kérelmet nyújtott be a tárgyi eszköz beszerzése iránt, mely napirendi pont elnapolásáról szavazott a
testület mindaddig, míg a Zrt. tételes tárgyi eszköz listát nyújt be összegszerűen. Ez a tételes lista
megküldésre került a testület tagjai részére.
Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont kapcsán. Javasolta az
előterjesztéshez mellékelt tárgyi eszköz lista elfogadását.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
135/2014.(XII.22.) önkormányzati határozat
Fejérvíz Zrt. tárgyi eszköz beszerzésére irányuló
kérelmének elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
elfogadta a Fejérvíz Zrt. tárgyi eszköz beszerzésére irányuló
kérelmét. A cecei szennyvíztelepre beszerzendő eszközök
értéke a bérleti díj terhére kompenzálásra kerül.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Fazekas Gábor polgármester

2./

Belső ellenőr megválasztásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy tavaly és az azt megelőző években a Szántó és Társa
végezte a belső ellenőrzését az Önkormányzatnak. Beigazolódott, hogy nem teljes körű, pontatlan
volt a belső ellenőrök munkája, így ajánlatot kért más belső ellenőrtől is. Az előterjesztésben Tömpe
és Kiss Belső Ellenőrzési Betéti Társaság ajánlatát ismerhette meg a testület. Elmondta, hogy az
ajánlat alapján egy vizsgálat 60.000 Ft-ba kerül. Elmondta, hogy az ajánlatot tevő belső ellenőr a
„Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál bizonyította rátermettségét a feladat
elvégzésére. Megkérdezte van e kérdés a napirenddel kapcsolatban.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
„ Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Tömpe és Társa Ellenőrzési
Betéti Társaságot, hogy Cece Nagyközség Önkormányzat belső ellenőri feladatait lássa el az
önkormányzat által meghatározott belső ellenőri terv alapján.”
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
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136/2014.(XII.22.) önkormányzati határozat
Belső ellenőr megválasztásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a Tömpe és Társa Ellenőrzési Betéti
Társaságot, hogy Cece Község Önkormányzat belső
ellenőri feladatait lássa el az önkormányzat által
meghatározott belső ellenőri terv alapján.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester

3./

2015. évi belső ellenőri terv megtárgyalásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester, dr. Marinka Nikolett aljegyző

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került. Felkérte dr.
Marinka Nikolett aljegyzőt, hogy egészítse ki a leírtakat.
dr. Marinka Nikolett aljegyző: Javasolta, hogy az Önkormányzat első ízben a Cecei Közös
Önkormányzati Hivatal létszámgazdálkodását vizsgálja, hiszen a 2014. évben nagymértékű volt a
fluktuáció. Másrészt szükséges a 2014. évi költségvetési beszámoló ellenőrzését is fontosnak tartja,
továbbá a 2014. évben nagyon sok beruházás volt Cece településen, melyek nagy része
közbeszerzési eljárás keretében valósult meg, így ezek ellenőrzése is indokolt.
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy az elhangzottak alapján belső ellenőrzés keretében a
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal létszámgazdálkodása, a 2014. évi költségvetési beszámolóban
foglaltak, a 2014. évi beruházások, és közbeszerzési eljárással bonyolított beruházások kerülnek
ellenőrzésre.
Az ellenőrzési tervet megismerhették a Testület tagjai, megkérdezte, hogy van-e kérdése napirendi
pont tárgyában.
Mivel hozzászólás, vélemény, nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a melléket határozat
javaslatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
137/2014.(XII.22.) önkormányzati határozata
Cece Nagyközség Önkormányzata 2015. évi belső
ellenőrzési terv elfogadása
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta és elfogadta Cece Nagyközség
Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervét. A
képviselő-testület bruttó 200.000 Ft-ban állapította meg
az ellenőrzések kivitelezését.
Az ellenőrzési tervet a határozat melléklete tartalmazza.
Felelős: jegyző
Határidő: 2015. december 31.
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4. /

Cece Nagyközség Önkormányzat 2015. évi munkatervének elfogadása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került. Javasolta, hogy a
rendes testületi ülések a tervezett hónapokban a hónap utolsó csütörtöki napjára essen.
Dr. Leposa Zoltán alpolgármester: Javasolta, hogy szerdai napokon tartsák a testületi üléseket, mert
ő a csütörtöki napokon nem ér rá.
dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy ha a testület elfogadja a szerdai napokon történő
ülések tartását, akkor a következő testületi ülésen módosítani kell a szervezeti és működési
szabályzatot a rendes ülések időpontjával kapcsolatban.
Fazekas Gábor polgármester: A 2015. évi munkatervet megismerhették a Testület tagjai,
megkérdezte, hogy van-e kérdése napirendi pont tárgyában.
Mivel hozzászólás, vélemény, nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a melléket határozat
javaslatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
138/2014.(XII.22.) önkormányzati határozata
Cece Nagyközség Önkormányzata 2015. évi
munkatervének elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület
megtárgyalta
és
elfogadta
Cece
Nagyközség
Önkormányzata 2015. évi munkatervét.
A 2015. évi munkatervet a határozat melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5./

A gyermekvédelmi
módosításáról

ellátások

helyi

szabályairól

szóló

rendelet

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az ülés anyagával megküldésre került a rendelet
tervezete. Jelezte, hogy a Csülök Bt. 2014. november 24. napján kelt levelében kérte, hogy a 2014.
május 23-án létrejött szállítási szerződésben foglalt egységárat 2015. január 1.-étől 616 Ft +
áfa/ebéd adagra módosítani az iskola tekintetében, az óvoda tekintetében pedig 215 Ft+áfa/tízórai
adag, 605 Ft+áfa/ebéd adag, 198 Ft+áfa/uzsonna adag. A rendelet tervezet melléklete tartalmazza az
előbb említett módosított adatokkal történő térítési díjak összegét.
Király László képviselő: Jó minőségi ételeket szállít a Csülök Bt., a módosítással egyetért.
Sebestyén Éva képviselő: Elmondta, hogy ő azt vette észre, hogy a gyerekek nem eszik meg a
levest. Javasolta, hogy egy adatbázist dolgozzon ki a hivatal, hogy mely gyerekek részesülnek
kedvezményben, hogy pontosabban nyomon követhető legyen mikor jár le az egy évre meghozott
jogosultság.
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Király László képviselő: Elmondta, hogy levest mindenképpen kell adni a gyerekeknek, hiszen ez
jogszabályi követelmény.
dr. Marinka Nikolett aljegyző: Minden embernek a saját felelőssége követni azt, hogy a
gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatban megállapított időintervallum mikor jár le.
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2014.(XII.30.) önkormányzati rendelete
a gyerekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 15/2014. (V.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

6./

A szociális ellátásért és élelmezésért fizetendő térítési díjakról szóló 8/2012.
(III.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az ülés anyagával megküldésre került a rendelet
tervezete. Jelezte, hogy a Csülök Bt. 2014. november 24. napján kelt levelében kérte, hogy szállítási
szerződésben foglalt egységárat a szociális közétkeztetés kapcsán 2015. január 1.-étől 605
Ft+áfa/ebéd adag legyen. A rendelet tervezet melléklete tartalmazza az előbb említett módosított
adatokkal történő térítési díjak összegét.
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2014.(XII.30.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásért és élelmezésért fizetendő térítési díjakról szóló 8/2012.
(III.01.) önkormányzati
rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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7./

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről, és új rendelet
megalkotásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az ülés anyagával megküldésre került a rendelet
tervezete. Jelezte, hogy a Csülök Bt. 2014. november 24. napján kelt levelében kérte, hogy szállítási
szerződésben foglalt egységárat a szociális közétkeztetés kapcsán 2015. január 1.-étől 605
Ft+áfa/ebéd adag legyen. A rendelet tervezet melléklete tartalmazza az előbb említett módosított
adatokkal történő térítési díjak összegét.
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2014.(XII.30.) önkormányzati rendelete
hulladékgazdálkodás helyi rendjéről
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

8./

A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. függelékének módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az SZMSZ 4. függeléke hibás adatokat tartalmaz,
ezért határozatban a testületnek ezt módosítania kell.
Fazekas Gábor polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, nem hangzott el, így szavazásra
bocsátotta a melléket határozat javaslatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
139/2014.(XII.22.) önkormányzati határozata
Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (XI.24.)
önkormányzati rendelet 4. számú függelékének
módosításáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
módosítja a Szervezeti és Működési Szabályzat 4.
számú függelékét. A 4. számú függelék teljes szövege
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
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Felelős: polgármester, jegyző

9./

Szabó Zoltánné kérelme
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Fazekas Gábor polgármester: Szabó Zoltánné cecei lakos jelezte levelében, hogy a településen
nagyon sok utca járhatatlan, így köztük a Táncsics utca, Madách utca, Feszty utca is. Kéri, hogy a
gödröket, melyet a szennyvíz projekt miatt keletkeztek törmelékekkel szüntesse meg az
önkormányzat.
Elmondta, hogy az utak felújítása folyamatban van, azonban a téli időjárás miatt csak tavasszal
tudják a kivitelezők folytatni a munkát. Elmondta, hogy természetesen, ahol közlekedhetetlenek az
utak törmelékekkel feltöltik, ez folyamatban van, így történt ez a Vörösmarty utcában is.
Javasolta, hogy az önkormányzat tájékoztassa erről a kérelmet benyújtó lakost.
Mivel hozzászólás, vélemény, nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a melléket határozat
javaslatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
140/2014.(XII.22.) önkormányzati határozata
Szabó Zoltánné panaszának megtárgyalásáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
tájékoztatja Szabó Zoltánné 7013 Cece Feszty utca
1/A. szám alatti lakost a szennyvíz hálózat
kiépüléséről, az utak helyreállításáról.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

10./ Fábián Enikő zumba oktató kérelme
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Fábián Enikő kérelmet nyújtott be az önkormányzat
felé, hogy zumba oktatás céljából a Művelődési Ház nagytermében 2015. januárjától keddi és
pénteki napokon térítésmentesen bocsássa az önkormányzat a rendelkezésére.
Javasolta, hogy 3.000 Ft/alkalom összegben bocsássa a testület a zumba oktató rendelkezésére a
nagytermet.
Sebestyén Éva képviselő: Jelezte, hogy eddig ingyenes volt a zumba oktatás céljából történő
rendelkezésre bocsátás.
Fazekas Gábor polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, nem hangzott el, így szavazásra
bocsátotta a melléket határozat javaslatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
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141/2014.(XII.22.) önkormányzati határozata
Művelődési Ház nagytermének biztosítása zumba
oktatás céljából
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Művelődési Ház nagytermét zumba oktatzás
céljából 2015. januárjától keddi és pénteki napokon
rendelkezésre bocsátja Fábián Enikő zumba oktatónak
3.000 Ft/ alkalom összegben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Fazekas Gábor polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el,
így 18,00 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette.
KMF

Fazekas Gábor
polgármester

Dr. Marinka Nikolett
aljegyző
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