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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

3/2015.(II.15.)önkormányzati határozat A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2015. évi 

költségvetésének véleményezéséről 

4/2015.(II.15.)önkormányzati határozat Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetésének elfogadásáról 

5/2015.(II.15.)önkormányzati határozat Cece Nagyközség Önkormányzata saját 

bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek 3 évre történő 

meghatározásáról  

6/2015.(II.15.)önkormányzati határozat Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

megtárgyalásáról 

7/2015.(II.15.)önkormányzati határozat 136/2014. (XII.22.) önkormányzati határozat 

módosításáról 

8/2015.(II.15.)önkormányzati határozat Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal 

törvényességi felhívásában foglaltak elfogadásáról  

9/2015.(II.15.)önkormányzati határozat Művelődési Ház 1. számú irodahelyiségének 

bérbeadásáról 

10/2015.(II.15.)önkormányzati határozat Helyi Értéktár Bizottság létrehozásának 

elnapolásáról 

11/2015.(II.15.)önkormányzati határozat Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (XI.24.) 

önkormányzati rendelet 4. számú függelékének 

módosításáról 

12/2015.(II.15.)önkormányzati határozat 343/28. hrsz-ú ingatlan részének eladásáról 

13/2015.(II.15.)önkormányzati határozat Staubné Albert Marietta tájékoztatásának tudomásul 

vételéről 

14/2015.(II.15.)önkormányzati határozat Cserkész csapatnak helyiség biztosításáról 

15/2015.(II.15.)önkormányzati határozat Cecei Műfüves Labdarúgó Pálya használati 

szabályairól 

16/2015.(II.15.)önkormányzati határozat Gyepmesteri szerződés megkötéséről 

17/2015.(II.15.)önkormányzati határozat Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való 

Együttműködési Megállapodás elfogadásáról 

18/2015.(II.15.)önkormányzati határozat Dél-Mezőföldi Turisztikai Desztináció 

Menedzsment Egyesülethez való csatlakozásról 

19/2015.(II.15.)önkormányzati határozat 7013 Cece, Árpád utca 8. szám alatti étterem bérleti 

díjának megállapításáról 

20/2015.(II.15.)önkormányzati határozat Cecei PSE támogatásáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 

órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről. 

 

 

Az ülés helye:  Cece Községház Nagyterme 

   7013 Cece, Deák F. u. 13. 

 

 

Jelen vannak: Fazekas Gábor  polgármester  

   Dr. Leposa Zoltán  alpolgármester 

   Csányi Kálmán  képviselő 

Szakál Norbert  képviselő   

   Király László   képviselő 

   Albert István   képviselő 

    

Távol maradt:   

Sebestyén Éva   képviselő 

 

Tanácskozási joggal résztvevő: 

    

   dr. Marinka Nikolett  aljegyző 

 

Meghívottak: 

Kiss Ágnes    pénzügyi ügyintéző 

 

    

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. Dél-Mezőföldi Többcélú Társaulás 2015. évi költségvetésének véleményezése  

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző 

2. Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző 

3.  Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző 

4. 136/2014. (XII.22.) önkormányzati határozat módosításáról 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

5. Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/318-1/2015. számú törvényességi 

felhívásában foglaltak elfogadásáról 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

6.  Sebestyén Éva képviselő kérelme a Művelődési Ház 1. számú irodahelyiségének bérlése iránt 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

7. Sebestyén Éva képviselő javaslata a helyi értéktár létrehozásáról 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző, Sebestyén Éva képviselő 

8.  A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. függelékének módosítása 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 
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9.  Tarczal Ferenc kérelme a 343/28 hrsz-ú terület megvásárlásához 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

10. Staubné Albert Marietta kérelme a Művelődési Ház informatikai működésével kapcsolatban 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

11. Szalainé Mészáros Anna kérelme 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

12.  Király László képviselő beadványa a Cecei műfüves pálya használatának rendjének 

szabályozásáról 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Király László képviselő 

13. Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. gyepmesteri szolgáltatás ajánlatának megtárgyalása 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

14. Együttműködési megállapodás a Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

15. Dél-Mezőföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülethez való csatlakozás 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

16.  Milos Kastély bérbeadásának megtárgyalása 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

17.  PSE kérelme pályázati hozzájárulás iránt 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Ezt követően Fazekas Gábor polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

1./ Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2015. évi költségvetésének 

véleményezése 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás tanácsa nem 

fogadta el a társulás költségvetését 2015. február 14-én tartott ülésén, mivel a Háló költségvetésének 

újratárgyalását kérte, továbbá megszavazásra került, hogy az iskolabusz hozzájárulást csak Cece, 

Vajta, Sáregres települések fizessék, mivel a többi társulási tag az iskolabuszt nem használja. 

Továbbá a Központi Orvosi Ügyelet költségvetésének újratervezését kérte az ügyeleti sofőrök 

bérezésével kapcsolatban a tanács. 

Felkérte Király László Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy 

tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról. 

 

Király László képviselő: Elmondta, hogy a 1/2015.(II.15.) Cece Nagyközségi Önkormányzat 

Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának határozata alapján a Dél-Mezőföldi 

Többcélú Tárulás 2015. évi költségvetés tervezetét megismerte, és javasolta a társulási ülésen 

meghatározott módosításokkal a költségvetés elfogadását. 

 

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: 
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3/2015.(II.15.) önkormányzati határozat  

A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2015. évi költségvetésének 

véleményezéséről 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-mezőföldi 

Többcélú Társulás 2015. évi költségvetési tervezetét és a társulási 

tanács által kért módosításokat megismerte és a módosításokkal 

javasolta annak elfogadását. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fazekas Gábor polgármester 

 

 

2./ Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 50.189 ezer forint. Tájékoztatta a testületet, hogy a 

Közös Hivatal költségvetése tartalmazza a Központi Orvosi Ügyelet költségvetését is, mivel az OEP 

a Közös Hivatallal kötött szerződést, azonban a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás tagjai 

hozzájárulásukkal egészítik ki az Orvosi Ügyelet bevételeit. A Központi Orvosi Ügyelet 2015. évi 

költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 29.584 ezer forint. Elmondta, hogy a személyi 

kiadások előirányzatainak tervezése során a köztisztviselők illetményalapja nem módosult, 

ugyanakkor a közös önkormányzati hivatal költségvetésének összeállítása során figyelemmel voltak 

a közös önkormányzati hivatalon belüli munkakör átszervezésre, személyi változásokra, azon céllal, 

hogy teljesen áttekinthető legyen, a kiadások közül különállóan került kimutatásra a jegyző kiadása, 

a munkaadókat terhelő járulékok tekintetében változás nem történt, az előterjesztett költségvetésben 

külön szerepelnek Cece és Vajta községek köztisztviselőinek kiadásai.  

A Közös Önkormányzati Hivatal bevételei az állami normatívákból tevődik össze, az állami 

normatíva erre a feladatra a 2015. évben jelentősen nem változik, összegszerűségében az előző 

évihez képest azonos szintű. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a napirendi 

ponttal kapcsolatban. 

 

Király László képviselő: Elmondta, hogy a 2/2015.(II.15.) Cece Nagyközségi Önkormányzat 

Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának határozata alapján a Cecei Közös 

Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés tervezetét megismerte, és javasolta a költségvetés 

elfogadását. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, 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 alkotta: 

 

4/2015.(II.15.) önkormányzati határozat 

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadásáról 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és 

megtárgyalta a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: 

Hivatal) 2015. évi költségvetésére irányuló előterjesztés tartalmát. 

Az előterjesztést elfogadva a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

költségvetéséről az alábbi döntést hozta: 
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I. A Képviselő-testület a Hivatal költségvetését 50.189 ezer forint bevételi és 50.189 ezer 

forint kiadási előirányzattal elfogadja. 

A kiadási előirányzatból a személyi juttatás előirányzatot 32.989 ezer forinttal, a 

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot 9.740 

ezer forinttal, dologi kiadás előirányzatot 7.460 ezer forinttal jóváhagyja. 

II. A Hivatal 2015. évi költségvetése beruházási és felújítási kiadásokat nem tartalmaz. A 

2015. évi költségvetésében általános és céltartalék előirányzat nem kerül megjelenítésre. 

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt 

megvalósítását, valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervez. A 

Hivatalnak többéves kihatással járó feladatai a költségvetés készítésének időpontjában 

nincsenek. 

 

III. A központi orvosi ügyelet bevételi főösszege 29.584 ezer forint, a kiadási főösszege 

29.584 ezer forint. A központ orvosi ügyelet bevételeinek nagy részét 19.984 ezer 

forintot Alap, Alsószentiván, Sáregres, Cece, Vajta települések hozzájárulásai teszik ki. 

 

IV. A Hivatal költségvetése a székhelye szerinti önkormányzat, azaz Cece Nagyközség 

Önkormányzatának költségvetésében szerepel. 

 

V. A Képviselő-testület felhatalmazza Cece Nagyközség polgármesterét és a jegyzőt, hogy 

a Hivatal költségvetésének Cece Nagyközség Önkormányzat költségvetésében történő 

megjelenítéséről rendelettervezet előkészítésének formájában gondoskodjon. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

3./  Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a költségvetés tervezete megküldésre került a testület 

tagjai részére. Elmondta, hogy az Önkormányzatnak a 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján 

az Önkormányzatnak határozatban kell rögzítenie, hogy saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. § 

(1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyeletiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő 3 évre nem vesz fel hitelt. Ezen határozati javaslat a mellékelt 

előterjesztés tartalmaz. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a határozati 

javaslattal kapcsolatban. 

 

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az 

alábbi határozatot. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 
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5/2015.(II.15.) önkormányzati határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzata saját 

bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek 3 évre történő 

meghatározásáról  

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

29/A. §-a alapján – „Cece Nagyközség 

Önkormányzata saját bevételeinek és adóságot 

keletkezető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek meghatározása a költségvetési évet 

követő három évre” tárgyban készített előterjesztést 

megtárgyalta és megállapította, hogy az 

Önkormányzatnak az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincsen. 

 

Felelős: Fazekas Gábor polgármester 

Határidő: 2015. március 15.  

 

Fazekas Gábor polgármester: Felkérte Kiss Ágnes pénzügyi ügyintézőt, hogy egészítse ki az 

előterjesztésben foglaltakat a 2015. évi költségvetéssel kapcsolatban. 

 

Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző: Elmondta, hogy a költségvetés pontosításokra szorul, mivel nem 

minden szervezeti egység kidolgozására jutott idő. A költségvetési tervezet a bizottság tagjainak 

megküldésre került. 

 

Albert István képviselő: Javasolta, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság költségvetése 

500.000 Ft legyen, mely tartalmazza a 2015. évi rendezvények lebonyolításának költségeit. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy ha a költségvetés végső számai láthatóak lesznek 

figyelembe veszik ezt a javaslatot. 

 

Király László képviselő: Elmondta, hogy a 3/2015.(II.15.) Cece Nagyközségi Önkormányzat 

Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának határozata alapján az Önkormányzat 

2015. évi költségvetés tervezetét megismerte, és javasolta annak elutasítását, újratervezését 

pontatlanság miatt. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, nem hangzott el, így szavazásra 

bocsátotta az alábbi határozati javaslatot. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

6/2014.(II.15.) önkormányzati határozata 

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

megtárgyalásáról 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 

megtárgyalta, az Önkormányzat 2015. évi költségvetését 

egységes szerkezetben újból meg kívánja tárgyalni. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. március 15. 
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4. /   136/2014. (XII.22.) önkormányzati határozat módosításáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy Kiss Mária belső ellenőr a testület által 

javasolt belső ellenőri tervet elfogadta, és végrehajtja a megállapodott bruttó 200.000 Ft összegben. 

Elmondta továbbá, hogy Kiss Mária jelezte, hogy a Tömpe és Társa Bt. megszüntette, és létrehozta 

a Bocskay és Társa Bt., így ezen társaság nevében végzi el az ellenőri feladatokat. A belső ellenőr 

megküldte a szerződést, melyen már az új társaság neve, a Bocskay és Társa Bt. szerepel mint 

szerződő fél. Javasolta az előterjesztésben feltüntetett határozati javaslat elfogadását, hogy a 

szerződés szabályosan kötessen  meg. 

 

Fazekas Gábor polgármester: 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: 

 

7/2015.(II.15.) önkormányzati határozata 

136/2014. (XII.22.) önkormányzati határozat 

módosításáról 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a Bocskay és Társa Betéti Társaságot, hogy 

Cece Község Önkormányzat belső ellenőri feladatait 

lássa el az önkormányzat által meghatározott belső 

ellenőri terv alapján. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

5./  Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/318-1/2015. 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 

felhívással élt a rendeletek felterjesztésével kapcsolatban. A törvényességi felhívásban taxatív 

felsorolásra kerültek a felterjesztett rendeletek, és azok időpontjai. A felhívásban azt kifogásolja a 

Kormányhivatal, hogy egyes rendeletek nem kerültek feltöltésre a nemzeti jogszabálytárba, továbbá 

a kihirdetéstől számított 3 munkanapon belül nem érkeztek meg a rendeletek. 

Elmondta, hogy papír alapon valamennyi rendelet felterjesztésre került, így a Kormányhivatal 

tudott a rendeletek megalkotásáról, csupán elektronikus formában történt a mulasztás. 

Javasolta, mivel 2015. március 05. napjáig a Kormányhivatalnak válaszolni kell a törvényességi 

felhívásra eddig az időpontig eleget tesz a fel nem terjesztett rendeletek feltöltésének. Továbbá 

jelezte, hogy a 2014. évben keletkezett valamennyi jegyzőkönyvet és rendeletet a cecei honlapra 

feltöltésre kerül 2015. március 05. napjáig. 

 

Fazekas Gábor polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat 

nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi rendeletet: 
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

8/2015.(II.15.) önkormányzati határozat 

Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal 

törvényességi felhívásában foglaltak elfogadásáról  

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felkérte dr. Marinka Nikolett aljegyzőt, hogy a 

FEB/02/318-1/2015. számú törvényességi felhívásban 

meghatározott határidőre, 2015. március 05. napjáig a 

nemzeti jogszabálytárba az eddig fel nem töltött 

rendeleteket rögzítse, továbbá ugyanezen határidőig a 

2014. évben keletkezett jegyzőkönyveket, 

rendeleteket a Cece Nagyközség honlapján jelenítse 

meg. 

Határidő: 2015. március 05. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

6./  Sebestyén Éva képviselő kérelme a Művelődési Ház 1. számú 

irodahelyiségének bérlése iránt 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az ülés anyagával megküldésre került Sebestyén Éva 

képviselő kérelme. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Művelődési Ház 1. számú 

irodahelyiségének bérleti díja a 36/2013. (III.06.) önkormányzati határozat alapján 13.794 Ft/hónap, 

mivel a határozat szerint 660 Ft/m2 /hó az irodahelyiségek bérleti díja, és az 1. számú iroda 

nagysága 20,9 m2. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Javasolta, hogy határozatlan időre kösse meg a bérleti szerződést az 

önkormányzat, mivel a kérelmező hosszú távon szeretné bérelni a helyiséget. 

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 határozatot alkotta: 

 

9/2015.(II.15.) önkormányzati határozat 

 Művelődési Ház 1. számú irodahelyiségének 

bérbeadásáról 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

bérbe adja Sebestyén Éva önkormányzat és megyei 

képviselőnek a 7013 Cece, Szabadság tér 19. szám 

alatti Művelődési Ház 1. számú irodahelyiségét 2015. 

március 1. napjától határozatlan időre. A bérleti díj a 

36/2013. (III.06.) önkormányzati határozat alapján 

13.794 Ft/hó. A Képviselő-testület felhatalmazza 

Fazekas Gábor polgármestert, hogy a bérleti 

szerződést aláírja. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester 
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7./  Sebestyén Éva képviselő javaslata a helyi értéktár bizottság létrehozására 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az ülés anyagával megküldésre került Sebestyén Éva 

képviselő javaslata. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy ez a napirendi pont már többször előkerült, azonban 

még döntés a bizottság létrehozásáról nem született, csupán úgy emlékszik, hogy Király László lett 

megbízva a bizottság létrehozásáról. 

 

Király László képviselő: Elmondta, hogy ő nem lett megbízva a helyi értéktár bizottság 

létrehozásáról, csupán felajánlotta a segítségét a bizottság létrehozásával kapcsolatban. Javasolta, 

hogy mivel a javaslat tevő képviselő, Sebestyén Éva nincs az ülésen jelen, nem tudja továbbítani, 

alátámasztani az általa leírtakat, napolja el a testület a következő ülésre ezen napirendi pont 

megtárgyalását. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Javasolta Király László javaslatának elfogadását.  

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 határozatot alkotta: 

 

10/2015.(II.15.) önkormányzati határozat 

Helyi Értéktár Bizottság létrehozásának 

elnapolásáról 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Helyi Értéktár Bizottság létrehozását a követező 

képviselő-testületi ülésre elnapolja. 

Határidő: következő testületi ülés 

Felelős: polgármester 

 

 

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 a Magyar Államkincstár a 2015. január 15-ei 

levelében jelezte, hogy a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 

osztályozási rendjéről szóló 68/2013.  

(XII.29.) NGM rendelet módosításáról szóló 43/2014. (XII.30.) NGM rendelet új kormányzati 

funkciókat határozott meg, és szüntetett meg. 

Megszüntette a 096010 Óvodai intézményi étkeztetés és a 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

funkciót, és helyette új kormányzati funkcióként bevezette a 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményben funkciót. Az előbb elmondottak alapján szükséges a régi kormányzati funkció 

kódokat törölni a függelékből, és az új kormányzati funkciót elhelyezni az SZMSZ 4. számú 

függelékébe. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, nem hangzott el, így szavazásra 

bocsátotta a melléket határozat javaslatot. 
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2015.(II.15.) önkormányzati határozata 

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 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 határozat mellékletét képezi. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

9./  Tarczal Ferenc kérelme a 343/28 hrsz-ú terület megvásárlásához 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Tarczal Ferenc kérelmet nyújtott be a 348/28. hrsz-ú 

ingatlan 1700 m2-nyi területe iránt, mivel ezen területrész a helytelen földkimérés miatt nem került 

a 90-es években a tulajdonába, ezért kéri, hogy méltányosabb összegben 100 Ft/m2 áron az 

önkormányzat adja el ezt a területet. 

Javasolta, hogy a kérésnek tegyen eleget az önkormányzat, mivel ezt a területet másként 

hasznosítani nem tudja. Természetesen a telekalakítás költségeit, ügyvédi költséget, és minden a 

vásárlással felmerült egyéb költséget a vevő viselje. 

 

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: 

 

12/2015.(II.15.) önkormányzati határozata 

343/28. hrsz-ú ingatlan részének eladásáról 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul a 343/28. hrsz-ú ingatlan 1700 m2 

nagyságú részének eladásához, azzal a feltétellel, ha a 

vevő, Tarczal Ferenc a telekalakítás, ügyvédi 

költségek, és minden a területvásárlással felmerült 

költségeket viseli. A terület eladási ára 100 Ft/m2, így 

a megvásárolni kívánt terület összesen 170.000 Ft 

azaz százhetvenezer forint.  

Felhatalmazza Fazekas Gábor polgármestert a 

képviselő-testület, hogy az adásvételi szerződést 

aláírja. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester 
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10./  Staubné Albert Marietta kérelme a Művelődési Ház informatikai 

működésével kapcsolatban 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Staubné Albert Marietta kérelme megküldésre került 

a testület tagjai részére. Jelezte, hogy Hornyák József a kérelemben szereplő gépeket üzembe 

helyezte, így azokon internetezni lehet, az alap programok megtalálhatóak a gépeken. 

 

Király László képviselő: Javasolta, hogy eseti szerződés helyett Hornyák Józseffel vagy esetleg más 

szakemberrel kössön megbízási szerződést az önkormányzat, mely során a rendelkezésre állási 

kötelezettsége fennáll a szerződő félnek, mert így a felelősségre vonás nem kivitelezhető az eseti 

jelleg miatt. 

 

Sebestyén Éva képviselő: Jelezte, hogy a problémát ő is észlelte, és tanúsítja, hogy a 

művelődésszervező több alkalommal is felkereste a hálózati karbantartót, de ő nem reagált a 

megkeresésekre. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Javasolta, hogy kérjenek állásfoglalást írásban a 

művelődésszervezőtől, hogy milyen programok telepítése szükséges véleménye szerint a gépekre, 

miket tapasztal az érdeklődőktől. Véleménye szerint a 3 gépből egy gépre érdemes programokat 

telepíteni, melyeknek költség vonzata van, hiszen eredeti programok telepíthetők csak ezekre a 

gépekre. 

Mivel hozzászólás, vélemény, nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati 

javaslatot. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2015.(II.15.) önkormányzati határozata 

Staubné Albert Marietta tájékoztatásának tudomásul 

vételéről 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a művelődésszervező tájékoztatását tudomásul vette. 

Szakmai állásfoglalást kér a testület Staubné Albert 

Mariettától, hogy nevezze meg a három pályázaton 

nyert gépből hány gépre és milyen programokat, 

szoftvert tart szükségesnek telepíteni. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester 

 

 

Dr. Leposa Zoltán alpolgármester 10,45 órakor távozott az ülésről. 

 

 

11./  Szalainé Mészáros Anna kérelme 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Szalainé Mészáros Anna szeretne egy cserkész 

csapatot indítani Cecén, és ehhez kéri a testület segítségét, hogy ingyenesen egy helyiséget 
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biztosítson az önkormányzat a csapat részére. Javasolta, hogy a testület engedélyezze, hogy a 

Művelődési Ház Auláját szombat délelőttönként a cserkész csapat térítésmentesen használhassa. 

Mivel hozzászólás, vélemény, nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati 

javaslatot. 

 

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

ellenszavazat nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2015.(II.15.) önkormányzati határozata 

Cserkész csapatnak helyiség biztosításáról 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

szombat délelőttönként biztosítja térítésmentesen a 

cserkész csapat részére a 7013 Cece, Szabadság tér 

19. szám alatti Művelődési Ház Aulájának 

használatát. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester 

 

 

12./  Király László képviselő beadványa a cecei műfüves pálya használatának, 

rendjének szabályozásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Király László képviselő 

 

Fazekas Gábor polgármester: Felkérte Király László képviselőt, hogy ismertesse a beadványában 

foglaltakat. 

 

Király László képviselő: Elmondta, hogy 2015. január 1. napjával lezárult a cecei műfüves 

labdarúgó pálya próbaüzeme, így szükségessé vált, hogy az önkormányzat meghatározza a pálya 

használatának szabályait. Meg kell határozni a létesítmény üzemeltetéséért és karbantartásáért 

felelős személy nevét, a pályát használók körét, illetve azt, hogy ki használhatja térítésmentesen és 

térítés fejében a pályát. Továbbá szükséges meghatározni a pálya napi használati idejét, az óradíjat a 

pályahasználat fejében. Elmondta, hogy célszerű külön óradíjat megállapítani a világítás 

igénybevételével és anélkül. Meg kell határozni azt is, hogy a világítás költségeit milyen formában 

egyenlíti ki az önkormányzat a KLIK Sárbogárdi Tankerülete felé. Jelezte továbbá, hogy az 

önkormányzatnak biztosítást kell kötnie a pályára. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Javasolta, hogy a pálya üzemeltetéséért és karbantartásáért felelős 

személynek Király Lászlót nevezze ki a testület, hiszen a létesítmény az általa vezetett Cecei 

Általános Iskola területén található. Javasolta továbbá, hogy az iskola diákjai és a Cecei PSE 

labdarúgói térítésmentesen használhassák a pályát, mindenki más sportolni vágyó részére térítés 

ellenében biztosítsák a sportolási lehetőséget. Javasolta, hogy a díjazás alapesetben 3.000 Ft/óra 

legyen, világítással 4.000 Ft/óra. Megkérdezte van-e javaslata a testület tagjainak a díjazás 

tekintetében, továbbá a napi nyitva tartásban.  

 

Albert István képviselő: Javasolta, hogy tegyenek különbséget téli és nyári időszámítás között. 

Tehát a téli időszámítás szeptember 30. - március 30-ig tartana, a nyári időszámítás március 31. -

szeptember 29-ig. Javasolta, hogy legyen a téli időszámításban a nyitva tartás 21,00 óráig, nyáron 

22,00. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Javasolta, hogy a nyitva tartást rövidebb időtartamra állapítsák meg, 

így télen legyen 20,00 óra, nyáron 21,00 óra. 
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Szakál Norbert képviselő: Elmondta véleménye szerint is rövidebb a nyitva tartás az elfogadottabb. 

 

Albert István képviselő: Javasolta, hogy a köztes megoldást fogadja el a testület a nyitva tartás 

tekintetében, tehát téli időszámítás szerint 20,30 óra, nyári időszámítás szerint 21,30 óra 

 

Király László képviselő: Javasolta, hogy alapesetben a pálya bérleti díja 2.000 Ft, világítással 3.000 

Ft legyen. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzat munkaszervezete gondoskodik a 

pálya felelősségbiztosításának, vagyon biztosításának megkötéséről. Megkeresi az önkormányzat a 

partner biztosító társaságokat és a legkedvezőbb ajánlatot választja.  

Mivel hozzászólás, vélemény, nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati 

javaslatot: 

„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a cecei műfüves labdarúgó pályára (cím: 

Cecei Általános Iskola, 7013 Cece, Árpád utca 3.) 2015. február 16-tól alkalmazandó használati 

szabályokról az alábbi döntést hozta: 

1. A labdarúgó pálya nyitva tartása tekintetében két időszámítást állapít meg a testület:  

- téli időszámítás szeptember 30-tól – március 30-ig hétfőtől-vasárnapig 8,00-20,30 

- nyári időszámítás március 31-től – szeptember 29-ig hétfőtől-vasárnapig 8,00-21,30 

2. A pályára alkalmazandó bérleti díjának megállapítása: 

- A labdarúgó pálya bérleti díja világítás nélkül 3.000 Ft/óra. 

- A labdarúgó pálya bérleti díja világítással 4.000 Ft/óra. 

- A labdarúgó pályát térítésmentesen használhatják a cecei PSE labdarúgói, és a Cecei Általános 

Iskola diákjai. 

3. A létesítmény üzemeltetéséért és karbantartásáért felelős személy: Király László 

4. A világítás költségét az Önkormányzat továbbszámlázás útján egyenlíti ki a KLIK Sárbogárdi 

Tankerület felé. 

5. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik a pálya felelősségbiztosításának, 

vagyon biztosításának megkötéséről.” 

 

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

ellenszavazat nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

15/2015.(II.15.) önkormányzati határozata 

Cecei Műfüves Labdarúgó Pálya használati 

szabályairól 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a cecei műfüves labdarúgó pályára 

(cím: Cecei Általános Iskola, 7013 Cece, Árpád utca 3.) 2015. február 16-tól alkalmazandó 

használati szabályokról az alábbi döntést hozta: 

1. A labdarúgó pálya nyitva tartása tekintetében két időszámítást állapít meg a testület:  

- téli időszámítás szeptember 30-tól – március 30-ig hétfőtől-vasárnapig 8,00-20,30 

- nyári időszámítás március 31-től – szeptember 29-ig hétfőtől-vasárnapig 8,00-21,30 

2. A pályára alkalmazandó bérleti díjának megállapítása: 

- A labdarúgó pálya bérleti díja világítás nélkül 3.000 Ft/óra. 

- A labdarúgó pálya bérleti díja világítással 4.000 Ft/óra. 

- A labdarúgó pályát térítésmentesen használhatják a cecei PSE labdarúgói, és a Cecei 

Általános Iskola diákjai. 

3. A létesítmény üzemeltetéséért és karbantartásáért felelős személy: Király László 

4. A világítás költségét az Önkormányzat továbbszámlázás útján egyenlíti ki a KLIK 

Sárbogárdi Tankerület felé. 

5. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik a 

pálya felelősségbiztosításának, vagyon biztosításának megkötéséről 

Határidő: 2015. február 16-tól 

Felelős: polgármester 
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13./  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. gyepmesteri szolgáltatás ajánlatának 

megtárgyalása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy meg kell hosszabbítani az Alpha-Vet 

Állatgyógyászati Kft-vel a gyepmesteri szerződést, a gyepmester ajánlatát az előterjesztés 

tartalmazza. Megkérdezte van-e kérdése a testületnek a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Mivel hozzászólás, vélemény, nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a melléket határozat 

javaslatot. 

 

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

ellenszavazat nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

16/2015.(II.15.) önkormányzati határozat 

Gyepmesteri szerződés megkötéséről 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

1 év határozott időre szerződést köt az Alpha-Vet 

Állatgyógyászati Kft-vel gyepmesteri szolgáltatás 

tárgyában, amely szerződésben az szolgáltatás 

alapdíja 10.000 Ft. Felhatalmazza a Képviselő-testület 

Fazekas Gábort, hogy a szerződést aláírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

14./  Együttműködési Megállapodás a Cecei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett 

 

dr. Marinka Nikolett: Elmondta, hogy a Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. január 28-

ai ülésén megalkotta a szervezeti és működési szabályzatát, meghatározásra került, hogy minden hét 

pénteki napján 10,00-12,00 óráig fogadóórát tartanak, így szükséges az irodahasználat, továbbá a 

nemzetiségi önkormányzat működése okán az együttműködési megállapodás elfogadása. Az 

előterjesztéshez mellékelt együttműködési megállapodást a Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

a 2/2015. (II.28.) önkormányzati határozatában elfogadta. 

  

Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés 

kapcsán. Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

17/2015.(II.15.) önkormányzati határozat 

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való 

Együttműködési Megállapodás elfogadásáról 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja az Együttműködési Megállapodást a Cecei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal, mely Együttműködési 

Megállapodás teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete 

tartalmaz. A Képviselő-testület felhatalmazza Fazekas 
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Gábor polgármestert az Együttműködési Megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester 

 

 

15./  Dél-Mezőföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülethez való 

csatlakozás 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Dél-Mezőföldi Turisztikai Desztináció 

Menedzsment Egyesület pályázatok figyelésével, és lebonyolításával foglalkozik. Az Egyesület az 

előző évben a LEADER projektek lebonyolítását segítette. Elmondta, hogy javasolja az 

Önkormányzat egyesülethez való csatlakozását, mert ezáltal a pályázati lehetőségek széles köre 

nyílhat meg. 

Mivel hozzászólás, vélemény, nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a melléket határozat 

javaslatot. 

 

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

ellenszavazat nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2015.(II.15.) önkormányzati határozata 

Dél-Mezőföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment 

Egyesülethez való csatlakozásról  

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

csatlakozik a Dél-Mezőföldi Turisztikai Desztináció 

Menedzsment Egyesülethez. Felhatalmazza a 

Képviselő-testület Fazekas Gábor polgármestert az 

Egyesülettel való Együttműködési Megállapodás 

aláírására. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester 

 

 

16./  Milos Kastély bérbeadásának megtárgyalása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta Király László kezdeményezte, hogy az önkormányzat 

tulajdonában és fenntartásban működő 7013 Cece, Árpád utca 8. szám alatti gyermekéttermet 

hétvégente célszerű lenne bérbe adni családi rendezvények, egyéb összejövetelek számára, mivel 

több érdeklődő is volt már ez ügyben. 

Javasolta, hogy a bérbeadással kapcsolatos feladatokat Király László lássa el, és a hétvégenként a 

bérleti díj összegét főzési lehetőség nélkül 5.000 Ft/alkalom, főzési lehetőséggel 6.000 Ft/alkalom. 

Mivel hozzászólás, vélemény, nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a melléket határozat 

javaslatot. 

 

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

ellenszavazat nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 
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19/2015.(II.15.) önkormányzati határozat 

7013 Cece, Árpád utca 8. szám alatti étterem bérleti 

díjának megállapításáról 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 7013 Cece, Árpád utca 8. szám alatti 

gyermekétterem bérleti díját az alábbiak szerint 

határozta meg: 

- Konyhai használat nélkül 5.000 Ft/alkalom 

- Konyhai használattal 6.000 Ft/alkalom 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester 

 

 

17./  PSE kérelme pályázati hozzájárulás iránt 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a cecei Polgári Sport Egyesület a Magyar Labdarúgó 

Szövetség sportfejlesztési program pályázatán sikeresen pályázott tárgyi eszköz beruházására, 

valamint utánpótlás nevelési feladatok ellátására. A pályázat során megvalósításra kerülne a játéktér 

öntözőberendezéssel való ellátása, valamint a pálya körüli kerítés építése. Elmondta, hogy nem 

rendelkezik a Sport Egyesület szükséges önerővel a pályázat kivitelezéséhez, ezért kérik, hogy az 

eddig megállapított évi 1.000.000 Ft összegű támogatás mellett további 1.000.000 Ft fejlesztési 

támogatást biztosítson a testület az egyesület számára. 

Mivel hozzászólás, vélemény, nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a melléket határozat 

javaslatot. 

 

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

ellenszavazat nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2015.(II.15.) önkormányzati határozat 

Cecei PSE támogatásáról 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az évi 1.000.000 Ft összegű támogatás mellett a 

Magyar Labdarúgó Szövetségnél elnyert pályázat 

kivitelezéséhez további 1.000.000 Ft-tal támogatja a 

cecei Polgári Sport Egyesületet. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester 

 

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

így 11,29 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette. 

 

KMF 

 

 

 

Fazekas Gábor          Dr. Marinka Nikolett 

        polgármester            aljegyző  

  

 


