Ikt.szám: 875-3/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
30/2015.(III.12.) önkormányzati határozat

31/2015. (III.12.) önkormányzati határozat
32/2015. (III.12.) önkormányzati határozat
33/2015.(III.12.) önkormányzati határozat
34/2015.(III.12.) önkormányzati határozat

TÁRGYA

Fejér
Megyei
Kormányhivatal
helyi
önkormányzatok
törvényességi
felügyeletével
kapcsolatos 2015. évi ellenőrzési tervének
elfogadásáról
Király László szavazásból történő kizárásáról szóló
döntése személyes érintettség miatt
Király László 7013 Cece, Bartók B. utca 2. szám
alatti
lakos
területvásárlási
kérelmének
megtárgyalásáról
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság nem
képviselő tagjának megválasztásáról
Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (XI.24.)
önkormányzati rendelet 2. számú függelékének
módosításáról
RENDELET

SZÁMA
5/2015.(III.13.)önkormányzati rendelet

TÁRGYA
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 16,00
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
Albert István
Sebestyén Éva

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Marinka Nikolett

aljegyző

Kiss Ágnes

pénzügyi ügyintéző

Meghívottak:

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.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.
Elfogadott napirendi pontok:
1.
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi előadó
2.
Tájékoztatás a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos 2015. évi
ellenőrzési munkatervéről
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
3.
Király László kérelme területvásárlás iránt
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
4.
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság külsős tagjának megválasztása
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Ezt követően Fazekas Gábor polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző
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Fazekas Gábor polgármester: Felkérte Kiss Ágnes pénzügyi ügyintézőt, hogy tájékoztassa a
testületet a költségvetés tervezetéről.
Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző: Elmondta, hogy a költségvetés pontosításra került, mely
következtében Cece Nagyközség Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszege a 2015. évben
663.442.000 Ft. Az előterjesztés tartalmazza részletesen a bevételek és kiadások részletezését, azt
hogy milyen bevétel, kiadás mögött pontosan mely tevékenység, szolgáltatás, feladat áll.
dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy figyelembe lett véve a költségvetés tervezésekor a
civil szervezeteknek nyújtandó támogatások javaslata, így valamennyi szervezet számára 50.000 Ft
került tervezésre. A Szociális-és Humánpolitikai Bizottság részére 2.000.000 Ft került tervezésre,
mely összeg többnek tűnik, azonban a feladatok bővítésével az egyes támogatási fajtákra
ugyanannyi összeg jut, mint az előző évben, hiszen a bizottság feladata kibővült a temetési segély
kérelmek elbírálásával. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete a 2015. évben 500.000 Ft.
Egyéb részletezést a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Király László képviselő: Elmondta, hogy a 4/2015.(III.12.) Cece Nagyközségi Önkormányzat
Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának határozata alapján az Önkormányzat
2015. évi költségvetés tervezetét megismerte, és javasolta a költségvetés elfogadását.
Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont
kapcsán.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015.(III.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

2./

Tájékoztatás a helyi önkormányzatok törvényességi
kapcsolatos 2015. évi ellenőrzési munkatervéről

felügyeletével

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a 2015. évben a Fejér Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Főosztálya a helyi adó rendeleteket vizsgálja felül, mely következtében a Képviselőtestületnek a helyi adó rendeleteit felül kell vizsgálnia 2015. június 15. napjáig. Elmondta, hogy a
helyi adó rendeletek nagyon régiek, így biztos szükség lesz azok módosítására, esetleg hatályon
kívül helyezésére, és egy új rendelet megalkotására.
Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a napirendi
ponttal kapcsolatban.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
30/2015.(III.12.) önkormányzati határozat
Fejér
Megyei
Kormányhivatal
helyi
önkormányzatok
törvényességi felügyeletével kapcsolatos 2015. évi ellenőrzési
tervének elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és
elfogadta a Fejér Megyei Kormányhivatal helyi önkormányzatok
törvényességi felügyeletével kapcsolatos 2015. évi ellenőrzési
munkatervét.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

3./

Király László kérelme területvásárlás iránt
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Fazekas Gábor polgármester: Megkérte Király László képviselőt, hogy ismertesse kérelmét.
Király László képviselő: Elmondta, hogy megvásárolta a Cece 273. hrsz-ú ingatlant, mellyel határos
az Önkormányzat tulajdonában lévő Cece 272. hrsz-ú ingatlan, mely árokként van nyilvántartva,
azonban nem árokként funkcionál. Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlant szeretné a Cece
273. hrsz-ú ingatlannal határos mértékig megvásárolni.
dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy először az illetékes földhivatalnál kezdeményezni
kell a Cece 272. hrsz-ú ingatlan művelési ágának átminősítését, úgy hogy az megosztható legyen a
határos ingatlanokkal.
Király László képviselő: Bejelentette személyes érintettségét.
Fazekas Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
"Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Király László képviselőt a Király László
kérelme területvásárlás iránt tárgyában a szavazásból - személyes érintettség miatt - kizárja."
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
31/2015.(III.12.) önkormányzati határozat
Király László szavazásból történő kizárásáról szóló
döntése személyes érintettség miatt
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Király László képviselőt a Király László kérelme
területvásárlás iránt tárgyában a szavazásból - személyes
érintettség miatt – kizárta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Fazekas Gábor polgármester: Javasolta, hogy a Cece 272. hrsz-ú ingatlan átminősítésével,
telekalakítási eljárásával kapcsolatos költségeket a kérelmező Király László viselje, így abban az
esetben a tulajdonában álló ingatlannal határos részét az önkormányzat eladja.
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:
32/2015.(III.12.) önkormányzati határozat
Király László 7013 Cece, Bartók B. utca 2. szám
alatti
lakos
területvásárlási
kérelmének
megtárgyalásáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
értékesíteni szándékozik Király László 7013 Cece,
Bartók Béla utca 2. szám alatti lakos kérelmében
megjelölt jelenleg Cece 272. hrsz-ú ingatlant, feltéve
ha az ingatlan művelési ága megváltozik. Az
értékesítést megelőzően az illetékes földhivatalnál
kezdeményezni kell a Cece 272. hrsz-ú ingatlan
művelési ágának megváltozását. Az egyeztetések és a
változást bejelentő dokumentumok elkészítése, az
eljárással kapcsolatos összes költség a kérelmezőt
terheli.
Felelős: Fazekas Gábor polgármester
Határidő: azonnal

4. /

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

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak
alapján a polgármesternek kell javaslatot tenni a nem képviselő tag megválasztására. Tekintettel
arra, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságnak még nincs nem képviselő tagja, ezért
javasolni szeretné Mészáros Istvánné óvodavezetőt a bizottság tagjává választani. Elmondta, hogy
Mészáros Istvánnéval egyeztetett és a jelölést elfogadta.
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 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
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33/2015.(III.12.) önkormányzati határozata
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság nem
képviselő tagjának megválasztásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság nem
képviselő tagjának Mészáros Istvánnét választja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 2. függeléke
tartalmazza Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének bizottságait, és a bizottságok
tagjait. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság külsős tagjának megválasztását követően
módosítani szükséges az SZMSZ-t tekintettel arra, hogy a külsős tag neve nem szerepel a
függelékben.
Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdés e jelzéssel kapcsolatban.
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:
34/2015.(III.12.) önkormányzati határozata
Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (XI.24.)
önkormányzati rendelet 2. számú függelékének
módosításáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
módosítja a Szervezeti és Működési Szabályzat 2.
számú függelékét. A 2. számú függelék teljes szövege
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Fazekas Gábor polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el,
így 16,45 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette.
KMF

Fazekas Gábor
polgármester

Dr. Marinka Nikolett
aljegyző
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