Ikt.szám: ………..-2/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. január 21. napján 10,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
1/2015.(I.21.)önkormányzati határozat
2/2015.(I.21.)önkormányzati határozat

TÁRGYA

2015. évi START kertészeti szakmai program
elfogadásáról
TÁMOP
projekttel
kapcsolatos
megelőlegező kölcsön felvételéről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21. napján 10,00
órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli 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:

Meghívott:

dr. Marinka Nikolett

aljegyző

Márkus Milán
Szabóné Morva Éva

kertészeti vezető
köztisztviselő

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.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.
Elfogadott napirendi pontok:
1.
2015. évi kertészeti szakmai program ismertetése
Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Márkus Milán kertészeti vezető
2.
TÁMOP projekttel kapcsolatos megelőlegező hitel felvétele
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Ezt követően Fazekas Gábor polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./

2015. évi kertészeti szakmai program ismertetése
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Márkus Milán kertészeti vezető

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy 2015. január 23-ig kell elkészíteni a START kertészet
szakmai programját, tervét, így felkérte Márkus Milánt és Szabóné Morva Évát, hogy mutassa be a
2015. évre tervezett programot.
Márkus Milán kertészeti vezető: Elmondta, hogy az előző évhez képest személyi változás annyiban
lesz, hogy rotációval fogják megoldani a munkavégzést, ez azt jelenti, hogy 10 ember folyamatosan
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dolgozik 1 munkavezetővel, 9 segédmunkással. Elmondta, hogy kevesebb lesz a kapásnövény, és
több takarmánynövény lesz termelve a nyulak részére, így több lesz a gépi munka. Továbbra is 20
hektáron folyik majd a munka.
Szabóné Morva Éva köztisztviselő: Elmondta, hogy támogatások változtak összegben, és formában.
A támogatási időszak időtartama 11 hónapról 12 hónapra módosult, így hatályát vesztette a
közfoglalkoztatási jogviszony 11 hónapos korlátja. A mintaprogramok esetén a beruházási és dologi
költségek támogatásának mértékét létszámokhoz kötötték.
Szakál Norbert képviselő: Megkérdezte, hogy ha 3,5 millió a bevétel és 8 millió forint kiadás, hogy
lehet a veszteséget megfordítani, gazdaságosabbá tenni a kertészetet.
Márkus Milán kertészeti vezető: Elmondta, hogy tervezés szerint 5-6 millió forint a kiadás, csupán
azért határozták meg magasabb összegben a kiadásokat, hogyha csökkentik a hozzájárulást akkor is
elegendő legyen a támogatás, és meg lehessen valósítani 12-13 hektár területen a programban
foglaltakat. Elmondta, hogy ebben a programban nem lehet úgy gondolkodni mint egy
profitorientált vállalkozásban, hiszen a programnak a célja, hogy a munkanélküli aktív korú
embereket visszavezesse a munka világába, így a munkaidő kitöltésén túl nem várhatják el a
munkavégzést, hiszen napszámosként többet keresnének ezzel a munkával.
Király László képviselő: Elmondta, hogy egyetért Márkus Milánnal, hiszen ezek az emberek, akik
ebben a programban lehetőséget kaptak a munka elvégzésére nem úgy végzik a munkájukat, mintha
a sajátjuk lenne, melyet nem is várhatunk el tőlük. Véleménye szerint az már nagy siker lenne ha a
bevétel és a kiadás megegyezne, a profitra ebben a munkaprogramban nem lehet alapozni.
Szakál Norbert képviselő: Elmondta, hogy a táblázat alapján az állam a bért kifizeti, azonban a
szociális hozzájárulási adó felét az önkormányzatnak kell állnia. Ezek alapján az önkormányzatnak
annyi kiadása van ezekre az emberekre, mintha csupán segélyt kapnának, mi értelme van akkor
ennek a foglalkoztatásnak, programnak.
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy véleménye szerint szükség van erre a programra,
hiszen ez az aktív korú munkanélküli embereket visszavezeti a munka világába, így nem okafogyott
ez a program és a foglalkoztatás.
Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont kapcsán. Javasolta az
előterjesztéshez mellékelt szakmai program elfogadását.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
1/2015.(I.21.) önkormányzati határozat
2015. évi START kertészeti szakmai program
elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a határozathoz mellékelt START kertészeti
program 2015. évi tervét, így hozzájárul, hogy az abban
foglalt tartalommal kerüljön továbbításra a 2015. évi
program.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Fazekas Gábor polgármester
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2./

TÁMOP projekttel kapcsolatos megelőlegező hitel felvétele
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Cece Nagyközség Önkormányzata 2013. július 01jével induló TÁMOP 6.1.2-11/3-2012-0034 azonosító számú pályázat (Éljünk Egészségesenéletmódprogramok a Sárbogárdi kistérségben) megvalósításának végső határideje 2015. január 29.
A 2015. január 29-ig pályázat keretében belül felmerült összes pénzügyi teljesítésnek meg kell
történnie, a határidő lejárta után kifizetett számlák támogatásban történő visszaigénylésére nincs
lehetőség. Csak a 2015. január 29-ig kiegyenlített számlék visszaigénylése lehetséges, azonban
likviditási problémák és a záros határidő miatt ez a kölcsön fedezetével valósulhat meg.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
„ Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 16.964.406,- Ft azaz
tizenhatmillió-kilencszázhatvannégyezer-négyszázhat forint kölcsön felvételét a Fidelity Projekt
Development Kft-től a TÁMOP Éljünk egészségesen projekt megvalósításához. A Képviselőtestület a szerződés egy éven belüli visszafizetéssel vállalja, így a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdés b) pontja alapján köti meg a
kölcsönszerződést. Felhatalmazza a Képviselő-testület Fazekas Gábor polgármestert, hogy a
határozathoz mellékelt kölcsönszerződést aláírja.”
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
2/2015.(I.21.) önkormányzati határozat
TÁMOP projekttel kapcsolatos megelőlegező
kölcsön felvételéről
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja a 16.964.406,- Ft azaz tizenhatmilliókilencszázhatvannégyezer-négyszázhat forint kölcsön
felvételét a Fidelity Projekt Development Kft-től a
TÁMOP
Éljünk
egészségesen
projekt
megvalósításához. A Képviselő-testület a szerződés
egy éven belüli visszafizetéssel vállalja, így a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdés b) pontja alapján
köti meg a kölcsönszerződést. Felhatalmazza a
Képviselő-testület Fazekas Gábor polgármestert, hogy
a határozathoz mellékelt kölcsönszerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Fazekas Gábor polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el,
így 11,00 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette.
KMF
Fazekas Gábor
polgármester

Dr. Marinka Nikolett
aljegyző
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