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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

25/2015.(II.27.)önkormányzati határozat haszonbérleti szerződések megkötéséről 

26/2015.(II.27.)önkormányzati határozat Gerlice Néptánc Egyesület 2015. évi 

támogatásáról 

27/2015.(II.27.)önkormányzati határozat K&H folyószámla-hitel szerződés megkötéséről 

28/2015.(II.27.)önkormányzati határozat Helyi Értéktár Bizottság létrehozásáról 

29/2015.(II.27.)önkormányzati határozat Vargyas Ferenc részére támogatás nyújtása 

 

 

RENDELET 

SZÁMA TÁRGYA 

1/2015.(II.27.)önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól 

2/2015.(III.13.)önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 

szükséges választópolgárok számáról 

3/2015.(III.13.)önkormányzati rendelet természetben nyújtott szociális célú tűzifa 

támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 27/2014. 

(XI.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

4/2015.(III.13.)önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27. napján 13,00 

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 

Sebestyén Éva   képviselő 

 

    

Tanácskozási joggal résztvevő: 

    

   dr. Marinka Nikolett  aljegyző 

 

Meghívottak: 

Simon János    Sárbogárdi Járási Hivatal vezetője 

 

    

Fazekas 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. 

Külön köszöntötte Simon János járás hivatalvezetőt.  

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

1. Szociális rendelet megalkotásáról 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

2. Helyi népszavazás és népi kezdeményezésről szóló rendelet hatályon kívül helyezése, új 

rendelet alkotása 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

3.  Haszonbérleti szerződések meghosszabbítása 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

4. 27/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

5. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

6. Gerlice Néptánc Egyesület kérelme 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

7.  K&H hitelszerződés megkötése 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

8.  Helyi értéktár bizottság létrehozása 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 
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Ezt követően Fazekas Gábor polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

1./ Szociális rendelet megalkotásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a rendelet tervezete megküldésre került a testületi 

tagok számára. Megkérdezte dr. Marinka Nikolett aljegyző nőt szeretné e kiegészíteni a leírtakat. 

 

dr. Marinka Nikolett: Elmondta, hogy alapjaiban megváltozik a szociális ellátási rendszer 

Magyarországon. 2015. március 1-jétől az aktív korúak ellátása a járási hivatalok hatáskörébe kerül, 

így az önkormányzatok hatásköréből kikerül a rendszeres szociális segély, és a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás. Tájékoztatta a testületet, hogy február 28-ig az önkormányzatoknak meg 

kell alkotnia a helyi szociális ellátásokról szóló rendeletet, mely igazodik a 

jogszabályváltozásokhoz. Az előterjesztés mellékleteként megküldött rendelet tervezet szerint 3 

ellátási csoport létezik Cece településen a települési támogatások, és a rendkívüli települési 

támogatások, továbbá a köztemetés. A települési támogatások, köztemetés ellátási forma a 

polgármester, a rendkívüli támogatások ellátási forma a Szociális –és Humánpolitikai Bizottság 

hatáskörébe kerülne a tervezet alapján, és a jogorvoslat a képviselő-testület hatásköre lenne. A 

települési támogatások között ellátást nyújt az önkormányzat lakásfenntartási támogatás, és 

gyógyszertámogatás tárgyában. A rendkívüli támogatások között szabályozza a tervezet a temetési 

támogatást, és az eseti támogatásokat, mely eddig az átmeneti segélyek voltak. A támogatások 

részletes szabályait a tervezet tartalmazza. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont 

kapcsán. 

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

szavazásra bocsátotta a mellékelt rendelet tervezetet: 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális ellátások helyi szabályairól 
 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

2./ Helyi népszavazás és népi kezdeményezésről szóló rendelet hatályon kívül 

helyezése, új rendelet alkotása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy 2014. január 18. napján hatályba lépett a 

népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási 

eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.), egyúttal hatályon kívül 
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helyezésre került az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény, 

valamint az Ötv. népszavazásra vonatkozó része. Az Nsztv. VI. fejezete – a helyi népszavazási 

eljárásról –  2014. október 1. napján lépett hatályba, azzal az átmeneti rendelkezéssel, mely szerint 

az október 1-jét megelőzően kitűzött helyi népszavazási eljárásban, a kitűzéskor alkalmazandó 

rendelkezéseket kell alkalmazni. Az Nsztv. a népi kezdeményezést nem szabályozza külön, annak 

intézménye megszüntetésre került. Az Nsztv. leszűkíttette az önkormányzatok rendeletalkotási körét 

azzal, hogy csupán a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

rendelkezhet, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok 10 %-ánál és nem lehet több mint a 

választópolgárok 25 %. A tervezet alapján település választópolgárainak 20 %-a szükséges a helyi 

népszavazás kezdeményezéséhez. 

 

Fazekas Gábor polgármester: 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 rendelet tervezetet. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

2/2015.(III.13.) önkormányzati rendelete 

 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

3./  Haszonbérleti szerződések meghosszabbítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztésben foglaltakkal ellentétben a 

haszonbérleti díj összegét az önkormányzat 3 Ft/m2 összegben állapítsa meg. Az eddig bérbe adott 

földek tekintetében valamennyi bérlő visszajelezte, hogy a 2015. évben is bérelni kívánja az általa 

bérelt földterületet. Javasolta, hogy a haszonbérlet 2015. március 1. napjától 2015. október 30. 

napjáig egy gazdasági év erejéig tartson. 

 

Király László képviselő: Javasolta, hogy a Nap utcai ingatlanokat is adják haszonbérbe, hiszen azt 

az önkormányzat másra nem használja, nyilatkoztassák a volt bérlőket, hogy kívánják-e bérbe venni 

a nevezett ingatlanokat. 

 

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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 
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25/2015.(II.27.) önkormányzati határozat 

Haszonbérleti szerződések megkötéséről 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

haszonbérleti szerződést köt 2015. március 1. - 2015. 

október 30. között egy gazdasági évre 3 Ft/m2 

haszonbérleti díj ellenében az alábbi 

magánszemélyekkel az alábbi ingatlanokra: 

1./ Bognár Ferenc (7013 Cece, Bethlen G. utca 113.) 

Cece 0296/11. hrsz.-ú ingatlanra 2207 m2 területre 

Cece 0296/12. hrsz.-ú ingatlanra 2221 m2 területre 

Cece 0296/22. hrsz.-ú ingatlanra 2136 m2 területre 

Cece 0296/24. hrsz.-ú ingatlanra 2157 m2 területre 

 

2./ Csajtai János (7013 Cece, Nap utca 36.) Cece 

1716. hrsz.-ú ingatlanra 1080 m2 területre 

Cece 1717. hrsz.-ú ingatlanra 1080 m2 területre 

 

3./ Kovács Lászlóné (7013 Cece, Deák F. utca 25..) 

Cece 634. hrsz.-ú ingatlanra 5323 m2 területre 

 

4./ Katzenberger Györgyné (7013 Cece, Bethlen G. 

utca 144.) Cece 0296/19. hrsz.-ú ingatlanra 2147 m2 

területre 

 

5./ Orova Józsefné (7013 Cece, Köztársaság utca 53.) 

Cece 1483. hrsz.-ú ingatlanra 2350 m2 területre 

 

6./ Berényi László (7013 Cece, Bethlen G. utca 122.) 

Cece 0296/27. hrsz.-ú ingatlanra 2119 m2 területre 

 

7./ Vargyas Jánosné (7013 Cece, Vörösmarty M. utca 

31.) Cece 1444. hrsz.-ú ingatlanra 1931 m2 területre 

Cece 1445. hrsz.-ú ingatlanra 1939 m2 területre 

Cece 1449. hrsz.-ú ingatlanra 2068 m2 területre 

 

8./ Puskás Imre (7013 Cece, Madách I. utca 27.) Cece 

153/13/g. hrsz.-ú ingatlanra 

 

9./ Inotai Sándor (7013 Cece, Köztársaság utca 51.) 

Cece 1661. hrsz.-ú ingatlanra 1080 m2 területre 

Cece 1662. hrsz.-ú ingatlanra 1080 m2 területre  

Cece 1663. hrsz.-ú ingatlanra 1080 m2 területre 

Cece 1664. hrsz.-ú ingatlanra 1080 m2 területre 

 

10./ Pordánné Boros Ildikó (7013 Cece, Kossuth L. 

utca 69.) Cece 1339. hrsz.-ú ingatlanra 2029 m2 

területre 

Cece 1492. hrsz.-ú ingatlanra 1913 m2 területre  

Cece 1491. hrsz.-ú ingatlanra 1975 m2 területre 
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11./ Berényi László (7013 Cece, Deák F. utca 90.) 

Cece 1392. hrsz.-ú ingatlanra 2300 m2 területre 

Cece 1393. hrsz.-ú ingatlanra 2192 m2 területre  

Cece 1394. hrsz.-ú ingatlanra 2029 m2 területre 

Cece 1398. hrsz.-ú ingatlanra 2192 m2 területre 

Cece 1408. hrsz.-ú ingatlanra 2176 m2 területre 

 

12./ Mérei Lajosné (7013 Cece, Deák F. utca 16.) 

Cece 0296/10. hrsz.-ú ingatlanra 2190 m2 területre 

 

13./ Orováné Katona Erika (7013 Cece, Köztársaság 

utca 4.) Cece 0296/16. hrsz.-ú ingatlanra 2190 m2 

területre 

 

14./ Katona Ferencné (7013 Cece, Kossuth L. utca 

47.) Cece 0296/15. hrsz.-ú ingatlanra 2190 m2 

területre 

 

15./ Szummer Attila (7013 Cece, Kossuth L. utca 23.) 

Cece 1404. hrsz.-ú ingatlanra 2180 m2 területre 

Cece 1407. hrsz.-ú ingatlanra 2180 m2 területre  

Cece 0296/8. hrsz.-ú ingatlanra 2208 m2 területre 

Cece 0296/9. hrsz.-ú ingatlanra 2179 m2 területre 

 

16./ Németh Ferencné (7013 Cece, Bartók B. utca 24.) 

Cece 1713. hrsz.-ú ingatlanra 1080 m2 területre 

Cece 1714. hrsz.-ú ingatlanra 1080 m2 területre  

Cece 1715. hrsz.-ú ingatlanra 1080 m2 területre 

 

17./ Burján Zoltánné (7013 Cece, Zrínyi M. utca 2.) 

Cece 1406. hrsz.-ú ingatlanra 2180 m2 területre 

 

18./ Burján Mihályé (7013 Cece, Kossuth L. utca 39.) 

Cece 1486. hrsz.-ú ingatlanra 2029 m2 területre 

Cece 1487. hrsz.-ú ingatlanra 2011 m2 területre  

Cece 0296/13. hrsz.-ú ingatlanra 2179 m2 területre 

 

19./ Hamvai Mihály (7013 Cece, Zrínyi M. utca 36.) 

Cece 0296/14. hrsz.-ú ingatlanra 2219 m2 területre 

 

20./ Horváth László (7013 Cece, Vörösmarty M. utca 

10.) Cece 0296/6. hrsz.-ú ingatlanra 2190 m2 területre 

Cece 0296/7. hrsz.-ú ingatlanra 2190 m2 területre  

 

21./ Asbóth József (7013 Cece, Vörösmarty M. utca 

24.) Cece 0296/5. hrsz.-ú ingatlanra 2126 m2 területre 

 

22./ Szabó Józsefné (7013 Cece, Bartók B. utca 26.) 

Cece 1709. hrsz.-ú ingatlanra 1080 m2 területre 

Cece 1710. hrsz.-ú ingatlanra 1080 m2 területre  

Cece 1711. hrsz.-ú ingatlanra 1080 m2 területre 

Cece 1712. hrsz.-ú ingatlanra 1080 m2 területre 
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23./ Mészáros József (7013 Cece, Vörösmarty M. utca 

19.) Cece 1450. hrsz.-ú ingatlanra 2147 m2 területre 

 

Felelős: Fazekas Gábor polgármester 

Határidő: 2015. március 1.  

 

 

4. /   27/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a Képviselő-testület 2014. november 20-ai ülésén 

megalkotta a 27/2014. (XI.24.) önkormányzati rendeletet a természetben nyújtott szociális célú 

tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről. A rendeletben a képviselő-testület úgy határozott, hogy a 

kérelmeket 2014. december 10. napjáig nyújthatják be a kérelmezők, mely határidő jogvesztő volt. 

 

A Képviselő-testület valamennyi határidőben benyújtott kérelmet megtárgyalta, a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokról 

szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendeletében foglaltak alapján. 

Tekintettel arra, hogy a rendeletben foglalt jogvesztő határidő 2014. december 10. napján letelt, és 

az addig benyújtott kérelmeket a testület megtárgyalta, a rendelet így célját veszti, ezért javasolta 

annak hatályon kívül helyezését. 

 

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

kapcsán. 

 

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

alábbi rendelet tervezetet. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan a mellékelt rendeletet alkotta: 

 

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

3/2015.(III.13.) önkormányzati rendelete 

 

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 

 

szóló 21/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

5./  Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

dr. Marinka Nikolett: Elmondta, hogy szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, 

mivel a módosítás a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 22/2013. (XII.30.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése miatt, mivel az SZMSZ 65. §-a helyébe a „A 
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képviselő-testület önálló rendeletben szabályozza a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számát.”szövegrész lép. 

Az SZMSZ 1. számú mellékletének a módosítása a 2015. március 1-től hatályos szociális ellátás 

helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott változások miatt szükséges. Így 

polgármesteri hatáskörbe kerül a települési támogatások, köztemetés, a Szociális és- Humánpolitikai 

Bizottság hatáskörébe a rendkívüli támogatások, Bursa Hungarica ösztöndíj. 

 

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

kapcsán. Szavazásra bocsátotta az alábbi rendelet tervezetet: 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan a mellékelt rendeletet alkotta: 

 

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

4/2015.(III.13.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (XI.24.)  

 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

6./  Gerlice Néptánc Egyesület kérelme 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy az ülés anyagával megküldésre került Gerlice 

Néptánc Egyesület kérelme. A kérelemben kérte az Egyesület, hogy a 2015. évi költségvetésbe az 

önkormányzat 410.000 Ft összeget tervezzen be az egyesület 2015. évi támogatására. 

 

Király László képviselő: Elmondta, hogy a tájékoztatásba foglalt 20 fő helyett az iskolában 9 fő jár 

néptáncra, és ha jól tudja az egyesületben táncolók nagy része nem is cecei gyermek, lakos, így nem 

tartja indokoltnak az ekkora összegű támogatást. 

 

Sebestyén Éva képviselő: Elmondta, hogy az önkormányzat által támogatott 20 éves jubileumi 

műsorra elvileg az eddig valamikor is egyesületi tagokat hívtak meg a rendezvényre, azonban 

nagyon sok fiatalt kihagytak ebből, továbbá jelezte, hogy a csoportok nagy része nem ceceiekkel 

van feltöltve. 

 

Csányi Kálmán képviselő: Elmondta, hogy az előző években minden egyesület 50.000 Ft 

támogatást kapott, ez egy jól bevált szokás, ezen ne változtasson a testület. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Javasolta, hogy maximum 100.000 Ft összeg legyen a támogatás 

mértéke az egyesületnek az Oktatási, Kulturális- és Sport Bizottság jóváhagyásával, ha valamelyik 

önkormányzati rendezvényen szerepel a társaság. 

 

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

szavazásra bocsátotta az alábbi határozatot: 
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

26/2015.(II.27.) önkormányzati határozat 

Gerlice Néptánc Egyesület 2015. évi támogatásáról 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2015. évi költségvetésébe 50.000 Ft, maximum 

100.000 Ft támogatási összeget állapít meg a Gerlice 

Néptánc Egyesületnek, azzal a feltétellel, hogy a 

megállapított összegek akkor folyósíthatók, ha az 

egyesület az önkormányzat rendezvényein részt vesz, 

továbbá az Oktatási, Kulturális –és Sport Bizottsággal 

együttműködik. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester 

 

7./  K&H hitelszerződés megkötése 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy az ülés anyagával megküldésre került a K&H 

folyószámla-hitelszerződés tervezete. Ezen szerződés megkötésére azért van szükség, mert az 

önkormányzatot terhelik olyan kiadások a 2015. évben, melyet határidőben nem biztos, hogy ki tud 

egyenlíteni, azonban ez a likvid hitel ebben segítséget nyújtana. A szerződésben foglalt 20.000.000 

Ft összeget részletekben is le lehet hívni, így értelemszerűen ez egy hitelkeret nem kell az egész 

összeget felhasználni, és visszafizetés is csupán a felvett összegek után történne. A stabilitási 

törvény 10. § alapján 1 éven belüli hitelt felvehet az önkormányzat kormány hozzájárulása nélkül is. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, 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: 

 

27/2015.(II.27.) önkormányzati határozat 

K&H folyószámla-hitel szerződés megkötéséről 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a K&H Banknál történő 20.000.000 Ft hitel felvételét 

támogatja.  

A hitel futamideje egy év. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Fazekas Gábor 

polgármestert, hogy a hitel szerződést aláírja. 

A 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés b) 

pontja alapján nincs szükség a Kormány 

hozzájárulására, ha az önkormányzat a naptári éven 

belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletet köt, így 

ezen hitelfelvétel kapcsán nem kell kérnie az 

Önkormányzatnak a Kormány hozzájárulását. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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8./  Helyi értéktár bizottság létrehozása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a 2015. február 15. napján tartott ülésen a testület 

elnapolta ezen napirendi pontot a következő rendes testületi ülésre. Megkérdezte az előterjesztő 

Sebestyén Éva képviselőt, hogy foglalja össze az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Sebestyén Éva képviselő: Elmondta, hogy Balogh Gábor képviselő társa felajánlotta segítségét 

ahhoz, hogy Cecén helyi értéktár jöhessen létre. Először egy bizottságot kell létrehozni, mely 

megszervezi a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt 

az értéktárba. 

 

Király László képviselő: Javasolta, hogy a művelődés-szervező, Staubné Albert Marietta legyen a 

helyi értéktár bizottság elnöke, és az Oktatási, Kulturális- és Sport Bizottság tagjai alkossák a 

bizottság tagjait. Felajánlotta a segítését a bizottság munkájához. 

 

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

bocsátotta a melléket határozat javaslatot. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2015.(II.27.) önkormányzati határozata 

Helyi Értéktár Bizottság létrehozásáról 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete létrehozza a Helyi Értéktár 

Bizottságot, melynek elnöke Staubné Albert 

Marietta, tagjai Sebestyén Éva, Albert István 

képviselők. A bizottság feladata, hogy 

megszervezze a településen fellelhető 

nemzeti értékek adatait tartalmazó 

gyűjteményt és megküldje azt a megyei 

értéktárba. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte a testület tagjait, hogy napirenden kívül van-e valakinek 

észrevétele, hozzászólása.  

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Vargyas Ferenc azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy a 

lova fertőző beteg és annak a biztonságos elszállítását a ATEV-hez biztosítani szükséges, azonban 

Vargyas Ferencnek ez nagy anyagi terhet jelentene, ezért kéri, hogy az önkormányzat a szállítási 

költséget, melyet az állam visszafizet részére előlegezze meg, melynek összege 64.255 Ft. Javasolta 

ezen összeg megelőlegezését Vargyas Ferenc részére, továbbá egy megállapodás megkötését az 

összeg visszafizetéséről. 

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

javaslatot. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 
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29/2015.(II.27.) önkormányzati határozata 

Vargyas Ferenc részére támogatás nyújtása 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete Vargyas Ferenc (7013 Cece, 

Bethlen G. utca 51.) részére 64.255 Ft azaz 

hatvannégyezer-kétszázötvenöt forint 

megelőlegező támogatás nyújt a beteg 

lovának elszállításához, mely összeget az 

állami támogatás visszaigénylését követően 

köteles visszafizetni az önkormányzatnak, 

melyet egy megállapodásban rögzít az 

Önkormányzat. 

Felhatalmazza a testület Fazekas Gábor 

polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Dr. Leposa Zoltán alpolgármester: Elmondta, hogy egy új ultrahang gépet kell vennie az 

önkormányzatnak. Jelezte, hogy a legkedvezőbb ajánlat a gépre 329.000 Ft volt. Javasolta, hogy az 

önkormányzat keresse meg a Sáregresi és Vajtai Önkormányzatokat, hogy járuljanak hozzá a 

költségek viseléséhez, hiszen ezen községek lakosai is igénybe veszik ezt a szolgáltatást. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Javasolta, hogy az önkormányzat írjon egy levelet az említett két 

önkormányzatnak, hogy lakosságszám-arányosan járuljanak hozzá a költségek viseléséhez, 

ellenkező esetben térítés ellenében vehetik csak igénybe a szolgáltatást. 

 

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

így 16,15 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette. 

 

KMF 

 

 

 

Fazekas Gábor          Dr. Marinka Nikolett 

        polgármester            aljegyző  

  

 


