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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

35/2015.(IV.01.) önkormányzati határozat Harmónia Kórus 2014. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

36/2015. (IV.01.) önkormányzati határozat Gerlice Néptánc Egyesület 2014. évi 

beszámolójának elfogadásáról 

37/2015. (IV.01.) önkormányzati határozat Cecei Sport Egyesület 2014. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

38/2015.(IV.01.) önkormányzati határozat Búzavirág Népdal Egyesület 2014. évi 

beszámolójának elfogadásáról 

39/2015.(IV.01.) önkormányzati határozat Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 

beszámolójának elfogadásáról 

40/2015.(IV.01.) önkormányzati határozat Cecei Óvoda hatósági ellenőrzéséről szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

41/2015.(IV.01.) önkormányzati határozat Döntés ivóvíz viziközmű rendszer 

vagyonértékeléséről 

42/2015.(IV.01.) önkormányzati határozat Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulási megállapodás 

módosításáról 

43/2015.(IV.01.) önkormányzati határozat Blaskó Józsefné részére helyiség bérbe adásáról  

44/2015.(IV.01.) önkormányzati határozat Fazekas Gábor szavazásból történő kizárásáról 

szóló döntése személyes érintettség miatt 

45/2015.(IV.01.) önkormányzati határozat Polgármester előző évi igénybe vett szabadság 

mértékének megállapításáról  

46/2015.(IV.01.) önkormányzati határozat Polgármester szabadság ütemezési tervének 

elfogadása 

47/2015.(IV.01.) önkormányzati határozat Cece Nagyközség Önkormányzata 2015. évi 

munkatervének módosításáról 

48/2015.(IV.01.) önkormányzati határozat Köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek 

alapját képező 2015. évi célok meghatározásáról 

49/2015.(IV.01.) önkormányzati határozat Vertikál Zrt.-vel hulladékelszállítási szerződés 

megkötéséről 

 

RENDELET 

SZÁMA TÁRGYA 

6/2015.(IV.10.) 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. április 01. napján 16,00 

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 (távozott az ülésről 16:40 órakor) 

 

Tanácskozási joggal résztvevő: 

    

   dr. Marinka Nikolett  aljegyző 

 

Meghívottak: 

Simon János    Sárbogárdi Járási Hivatal vezető 

 

    

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. Harmónia Kórus 2014. évi beszámolója 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

2. Gerlice Néptánc Egyesület beszámolója 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

3.  Cecei Sport Egyesület 2014. évi beszámolója 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

4.  Búzavirág Népdal Egyesület 2014. évi beszámolója 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

5. Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámolója 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

6.  Tájékoztatás a Cecei Óvoda hatósági ellenőrzéséről 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

7.  Ivóvíz viziközmű rendszer vagyonértékeléséről való döntés 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

8.  Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás megállapodásának módosítása 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

9.  Blaskó Józsefné kérelme a helyiségbérlet iránt 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 
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10. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

11.  Polgármester szabadság ütemezési tervének elfogadása 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

12.  2015. évi munkaterv módosítása 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

13. Teljesítménycélok elfogadása 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző  

14.  Vertikál Zrt. hulladékelszállítási szerződés megkötése 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Ezt követően Fazekas Gábor polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

1./ Harmónia Kórus 2014. évi beszámolója 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Harmónia Kórus által készített anyag megküldésre 

került a testület tagjainak.  

 

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

kapcsán. 

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

alábbi határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Harmónia Kórus 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.” 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

35/2015.(IV.01.) önkormányzati határozat 

Harmónia Kórus 2014. évi beszámolójának elfogadásáról 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Harmónia Kórus 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját elfogadta. 

Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester 

 

 

2./ Gerlice Néptánc Egyesület beszámolója 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Gerlice Néptáncegyüttes által készített anyag 

megküldésre került a testület tagjainak.  

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

 

Albert István képviselő: Véleménye szerint a néptánc egyesületben nincsenek ennyien, mint 

amennyi főt a vezető feltüntetett a beszámolóban. Elmondta, hogy ő úgy tudja az egyesületnek 

nemcsak cecei, hanem más településről is vannak tagjai, sőt egyre kevesebb cecei lakosú tagja van 

az egyesületnek. 
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Király László képviselő: Elmondta, hogy a 20 év munkáját eddig is elismerte a mindenkori 

képviselő-testület. Úgy gondolja, hogyha az egyesület bővíti a létszámát több támogatásban is 

részesülhet az önkormányzattól. 

 

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

alábbi határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gerlice Néptáncegyüttes 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.” 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

36/2015.(IV.01.) önkormányzati határozat 

Gerlice Néptáncegyüttes 2014. évi beszámolójának elfogadásáról 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Gerlice Néptáncegyüttes 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját elfogadta. 

Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester 

 

3./  Cecei Sport Egyesület 2014. évi beszámolója 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Sport Egyesület által készített anyag megküldésre 

került a testület tagjainak.  

 

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

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 „Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Polgári Sport Egyesület 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozza: 

A Képviselő-testület elfogadja a Cecei Polgári Sport Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót.” 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

37/2015.(IV.01.) önkormányzati határozat 

Cecei Polgári Sport Egyesület 2014. évi beszámolójának elfogadásáról 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Cecei Polgári Sport Egyesület 2014. évi tevékenységéről 

szóló beszámolóját elfogadta. 

Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester 

 

4. /   Búzavirág Népdal Egyesület 2014. évi beszámolója 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Búzavirág Népdal Egyesület elnöke által készített 

anyag megküldésre került a testület tagjainak.  

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

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

alábbi határozati javaslatot: 
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„Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Búzavirág Népdal Egyesület 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.” 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

38/2015.(IV.01.) önkormányzati határozat 

Búzavirág Népdal Egyesület 2014. évi beszámolójának elfogadásáról 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Búzavirág Népdal Egyesület 2014. évi tevékenységéről 

szóló beszámolóját elfogadta. 

Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester 

 

5./  Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámolója 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

dr. Marinka Nikolett: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy Közös Hivatal 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló a testületi ülés anyagával megküldésre került a Testület tagjainak. 

 

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

kapcsán? 

 

Dr. Leposa Zoltán alpolgármester: Megkérdezte, hogy az adóbefizetések részben az iparűzési adó 

beszedés a 2014. évben miért volt ilyen magas, ha az idei évben csak 5.000.000 Ft összeget terveztek 

be a költségvetésbe. 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az idén azért nem lehet számolni nagyobb összegű 

iparűzési adó bevétellel, mert a szennyvíz munkálatok végett értek, így ezen vállalatok nem fizetnek 

adót, amely nagymértékű visszaesés ezen adónemben. 

 

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

nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 „Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 

évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozza: 

A Képviselő-testület elfogadja a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót.” 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

39/2015.(IV.01.) önkormányzati határozat  

Cecei Közös Hivatal 2014. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása tárgyában az 

alábbi döntést hozta: 

A Képviselő-testület elfogadta a Cecei Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót. 

Határidő:   azonnal 

Felelős:  polgármester 
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/Sebestyén Éva képviselő távozott az ülésről 16,40 perckor/ 

 

 

6. /   Tájékoztatás a Cecei Óvoda hatósági ellenőrzéséről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy az ellenőrzés jegyzőkönyve megküldésre került a 

testület tagjainak. Bírságot nem kapott az Óvoda, azonban szeptemberig az üres álláshelyet be kell 

tölteni, mivel ennek hiányában törvénytelenül működik az óvoda. 

 

Dr. Leposa István alpolgármester: Megkérdezte, hogy eddig miért nem került betöltésre az állás. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy nem találtak megfelelő iskolai végzettséggel 

rendelkező jelentkezőt. 

 

Király László képviselő: Elmondta, hogy abban az esetben ha csak a nyelvvizsga hiányzik a 

diploma megszerzéséhez felmentést lehet adni, de legalább addig is betöltött az állás, és nem kapna 

így bírságot az óvoda. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy az álláshely májusban meghirdetésre kerül, továbbá 

az óvónő képző intézményekben is kirakják a pályázatot. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

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

alábbi határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Óvoda hatósági ellenőrzéséről 

készült tájékoztatót tudomásul vette.” 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

40/2015.(IV.01.) önkormányzati határozat 

Cecei Óvoda hatósági ellenőrzéséről szóló tájékoztató 

elfogadásáról  

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Cecei Óvoda hatósági ellenőrzéséről készült tájékoztatót 

tudomásul vette  

Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester 

 

7. /   Ivóvíz viziközmű rendszer vagyonértékeléséről való döntés 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a jogszabály kötelezi minden egyes önkormányzatot, 

akinek viziközmű rendszere van, hogy vagyonértékelést végezze el. Tekintettel arra, hogy az 

önkormányzatnak nincs olyan kapcsolata, mely a vagyonértékelést elvégzi, ezért javasolta, hogy 

bízza meg a testület a Fejérvíz Zrt. a vagyonértékelés elvégeztetésével. Lhet, hogy olcsóbban jön ki 

az önkormányzat, ha több önkormányzat is a Fejérvíz Zrt. bízza meg. 

 

Dr. Leposa Zoltán alpolgármester: Megkérdezte, hogy mitől függ a vagyonértékelés összege. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy véleményes szerint a vagyon nagyságától, illetve más 

egyéb költségtől. 
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Javasolta, hogy az önkormányzat bízza meg a Fejérvíz Zrt. a vagyonértékelés előkészítő 

munkálatainak elvégzésével, továbbá a Zrt. adjon egy pontos ajánlatot a vagyonértékelés 

elvégzésére, mert a levélben küldött értékelés összege nagyon tág csaknem 800.000 Ft. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

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

alábbi határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Fejérvíz Zrt.-t a cecei ivóvíz 

viziközmű rendszer vagyonértékelésének előkészítő munkáival, továbbá felkéri a Fejérvíz Zrt.-t, 

hogy a vagyonértékelés pontos összegéről szóló ajánlatot bocsássa az önkormányzat részére, hiszen 

pontos összeg megnevezése nélkül döntést nem hoz a Képviselő-testület.” 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

41/2015.(IV.01.) önkormányzati határozat 

Döntés ivóvíz viziközmű rendszer vagyonértékeléséről 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza a Fejérvíz Zrt.-t a cecei ivóvíz viziközmű 

rendszer vagyonértékelésének előkészítő munkáival, 

továbbá felkéri a Fejérvíz Zrt.-t, hogy a vagyonértékelés 

pontos összegéről szóló árajánlatot bocsássa az 

önkormányzat részére, hiszen pontos összeg megnevezése 

nélkül döntést nem hoz a Képviselő-testület. 

Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester 

 

8. /   Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás megállapodásának 

módosítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került a testület tagjai 

részére. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

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

alábbi határozati javaslatot: 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

42/2015.(IV.01.) önkormányzati határozat 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási 

megállapodás módosításáról 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

I. 

1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 

felsorolásból törlésre kerül a Martonvásár térség megnevezés alatt szereplő Felcsút község 

Önkormányzata, a Várpalota térség megnevezés alatt szereplő Várpalota város Önkormányzata, 

valamint a Várpalota térség megnevezés.  

2.A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó felsorolás 

Dömsöd térség megnevezés alatt az alábbi önkormányzatokkal egészül ki: Ócsa Város 
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Önkormányzata 2364 Ócsa Bajcsy Zs. u .2. képv.: Bukodi Károly polgármester, Taksony 

Nagyközség Önkormányzata 2335 Taksony Fő út 85. képv.: Kreisz László polgármester 

 

3.A Társulási Megállapodás IV/3. pontja első bekezdésében szereplő 90.§ (5) bekezdésére 

hivatkozás hatályát veszti. 

 

4. A Társulási Megállapodás  V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második mondatából törlésre 

kerül a „  , melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz „ szövegrész. 

 

5. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes és elnökhelyettesek megnevezések 

helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép.  

 

6. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja a következők szerint módosul: 

Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője, gazdasági vezetője felett a kiemelt munkáltatói 

jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása 

 

7. A Társulási Megállapodás VII/1.2.pontja nyolcadik bekezdés negyedik kis bekezdésének első 

mondata a következők szerint módosul: 

A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., m. o. pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő 

tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges. 

 

8. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontja a következők szerint módosul: 

a Projekt Iroda vezetője és gazdasági vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása. 

9. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontja harmadik bekezdésének második mondata következők 

szerint módosul: 

A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása határozott időre szól.  

10. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontja hatodik bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti: 

A Tanács ülésén a szavazati jog gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti meghatalmazással kell 

rendelkeznie. 

11. A Társulási Megállapodás VII/4. pont negyedik bekezdés b) pontja a következők szerint 

módosul: 

megvizsgálja a Társulás és a Projekt Iroda éves munkatervét, éves költségvetési javaslatát, éves 

költségvetés végrehajtásáról készült féléves és éves beszámoló tervezetét, valamint a Társulási 

Tanács ülésén napirendre kerülő valamennyi üzletpolitikai jelentést az adatok valódisága és a 

jogszabályoknak való megfelelés szempontjából és erről előterjesztést készít a Társulási Tanács 

számára; 

 

12. A Társulási Megállapodás VII/3. pont második bekezdése a következők szerint módosul: 

A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§. (2) bekezdés a) pontja szerinti, a Társulás 

hulladékgazdálkodási feladatainak ellátását végző költségvetési szerv.  

 

13. A Társulási Megállapodás VII/3. pont ötödik bekezdésének második mondata a következők 

szerint módosul: 

A Projekt Irodavezető és a gazdasági vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás 

Tanácsának elnöke gyakorolja. 

 

14. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése a következők szerint módosul: 

A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás Tanácsa 

által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

 

15. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése az alábbiak szerint egészül ki illetve 

módosul: 
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A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének 

minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata szükséges, melynek 

tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó Társulási Megállapodást, 

továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. Erről a Társulási 

Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával és július 1. napjával 

lehet. 

 

16. A Társulási Megállapodás V. pont második bekezdésének első és második mondata a 

következők szerint módosul: 

A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatások igazgatása. A 

Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei: 

 

17. A Társulási Megállapodás V/1.c) pont második bekezdésének második mondata a következők 

szerint módosul: 

A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés gazdálkodásának éves helyzetéről beszámolni a 

Társulási Tanácsnak. 

 

18. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése az alábbiak szerint módosul: 

Tagi önkormányzatok felsorolása lakosságszámmal (a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározottak szerint)  

 

19. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete hatályát veszti. 

 

II. 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak szerint 

fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9. /   Blaskó Józsefné kérelme helyiségbérlet iránt 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Blaskó Józsefné kérelmet nyújtott be Cece, 

Szabadság tér 18. szám alatti ingatlan bérlete iránt 2015. május 1-étől. Eddig Takács Károly bérelte 

ezt az ingatlant, mely bérletet 2015. május 1. dátummal lemondta, így nincs akadálya a 

helyiségbérletnek. 

 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

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

alábbi határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 7013 Cece, Szabadság tér 18. szám alatti 

ingatlan helyiségét bérbe adja 2015. május 1. napjától Blaskó Józsefnének határozatlan időre. A 

bérleti díj 660 Ft/m2/hó. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyiségbérleti 

szerződés aláírására. ” 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 
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43/2015.(IV.01.) önkormányzati határozat 

Blaskó Józsefné részére helyiség bérbe adásáról  

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

7013 Cece, Szabadság tér 18. szám alatti ingatlan helyiségét 

bérbe adja 2015. május 1. napjától Blaskó Józsefnének 

határozatlan időre. A bérleti díj 660 Ft/m2/hó. A képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert a helyiségbérleti 

szerződés aláírására. 

Határidő: 2015. május 1. 

 Felelős: polgármester 

 

10. /   Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy több okból szükséges a szervezeti és működési 

szabályzat módosítása. Egyrészt a kisebbségi önkormányzat elnöke tanácskozási joggal részt vehet 

a képviselő-testületi üléseken, így e tekintetben kiegészíteni szükséges az SZMSZ 15. §-át. Továbbá 

kiegészül egy új fejezettel az SZMSZ a nemzetiségi önkormányzat és az önkormányzat 

együttműködésének rögzítéséről. Módosítani szükséges a rendelet 13. § (3) bekezdését, mert az 

előző ülésen kérte az alpolgármester úr, hogy a rendes üléseket ne csütörtöki, hanem szerdai 

napokon tartsa a testület. Elmondta módosításra kerül az SZMSZ 2. melléklete is, hiszen a 

Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság határköre kibővül a méltatlanság 

megállapításának kezdeményezése hatáskörrel is. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel 

kapcsolatosan. 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

6/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelete 

 

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

 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

11. /   Polgármester szabadság ütemezési tervének elfogadása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a szabadság ütemezési tervét elkészítette, mely az 

előterjesztés mellékleteként megküldésre került. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a 2014. évre időarányosan 8 nap szabadság járt a 

polgármesternek, melyet 2015. március 31. napjáig ki kell venni, vagy a képviselő-testületnek ki 
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kell adnia. Egy évre 39 nap szabadság jár, melynek ütemezését a polgármester úr a melléklet szerint 

állított be. 

 

Fazekas Gábor: polgármester Elmondta, hogy a napirendi pont kapcsán személyes érintettsége 

merült fel, ezért kéri a testületet döntés meghozatalára a kizárása tárgyában.  

 

Polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pont kapcsán felmerült személyes érintettsége miatt a 

döntésből történő kizárására vonatkozó javaslatot. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat hiányában és 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:   

 

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2015. (IV.01.) határozata 

Fazekas Gábor szavazásból történő kizárásáról szóló 

döntése személyes érintettség miatt 

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta Fazekas Gábor kizárását a polgármester 

szabadság ütemezési tervének elfogadása tárgyban az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

Fazekas Gábor polgármestert a polgármester szabadság 

ütemezési tervének elfogadása tárgyú napirendi pont 

kapcsán hozandó döntésből kizárja. 

Határidő: azonnal 

 

Dr. Leposa Zoltán alpolgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a 

napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

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

alábbi határozati javaslatot: 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

44/2015.(IV.01.) önkormányzati határozat 

Polgármester előző évi igénybe vett szabadság 

mértékének megállapításáról  

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megállapította és jóváhagyta a polgármester előző évi 

igénybe vett szabadság ütemezési tervét, mely alapján 2015. 

március 31. napjáig az előző évre megállapított 

szabadságait, 8 napot igénybe vette. 

Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

45/2015.(IV.01.) önkormányzati határozat 

Polgármester szabadság ütemezési tervének elfogadása 
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Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

jóváhagyta a polgármester 2015. évi szabadság ütemezési 

tervét.  

A szabadság ütemezés a következő: 

- május hónap:3 nap 

- július hónap: 15 nap 

- augusztus hónap:18 nap 

- december hónap: 3 nap 

Határidő: azonnal 

 Felelős: képviselő-testület 

 

12. /   2015. évi munkaterv módosítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a 2014. december 22. napján 138/2014. (XII.22.) 

önkormányzati határozatban elfogadott 2015. évi munkatervben a második rendes testületi ülés 

időpontja 2015. március 25. 

Azonban a 138/2014. (XII.22.) önkormányzati határozat egy normatív határozat, melytől ha eltér a 

képviselő-testület módosítani szükséges.  

Tekintettel arra, hogy a második rendes testületi ülés időpontjakor a Képviselő-testület nem 

ülésezett módosítani kell a határozatot, 2015. április 1. napjára. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel 

kapcsolatosan. 

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

alábbi határozati javaslatot: 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

46/2015.(IV.01.) önkormányzati határozata 

Cece Nagyközség Önkormányzata 2015. évi 

munkatervének módosításáról 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 

megtárgyalta és elfogadta Cece Nagyközség 

Önkormányzata 2015. évi munkatervének módosítását. 

A 2015. évi módosított munkatervet a határozat 

melléklete tartalmazza. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13. /   Teljesítménycélok elfogadása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

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

előterjesztés, mely a határozati javaslatot, és annak indokolását is tartalmazza. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel 

kapcsolatosan. 

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

alábbi határozati javaslatot: 
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Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

47/2015.(IV.01.) önkormányzati határozata 

Köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2015. évi célok 

meghatározásáról 

Cece Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselői tekintetében a teljesítménykövetelmények alapját képező 2015. évi célokat az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Átfogó célok: 

- az önkormányzati működést érintő változásokhoz kapcsolódóan a feladatellátás 

folyamatainak felülvizsgálata; 

- Képviselő-testület és szervei üléseinek, döntéseinek előkészítése és végrehajtása során 

hatékony és eredményes működés biztosítása, a tisztségviselők és képviselők munkájának 

segítése; 

- az ügyintézés, valamint a feladatellátás során a jogszabályok betartása; 

- a jegyző hatáskörben lévő államigazgatási hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és 

jogszerűség biztosítása, az eljárási határidők betartása; 

- a közigazgatási hatsági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény rendelkezéseinek betartása; 

- az önkormányzati és az önkormányzati hatósági ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok 

betartásával történjen; 

- az ügyfelek minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében az informatikai portál adta 

lehetőségek kihasználtságának javítása; 

- az ügyintézés során a bármely okból hátrányos helyzetben lévő ügyfelek kiemelt segítése; 

- az adatvédelmi szabályzat rendelkezéseinek betartása. 

Ágazati célok: 

- az önkormányzati rendeletek, határozatok naprakész nyilvántartása; 

- az önkormányzati rendeletek folyamatos felülvizsgálata, egységesítése; 

- a köztisztviselők minősítése. teljesítmény-értékelése, személyzeti ügyek intézése; 

- a köztisztviselők szakmai képzésének, továbbképzésének szervezése, alapvizsga, szakvizsga 

kötelezettségeinek nyomon követése; 

- Bursa Hungarica ösztöndíjpályázattal kapcsolatos feladatok ellátása; 

- a település külső arculatának javítása; 

- pályázatok figyelése, az Európai Uniós pályázatokból bevonható források folyamatos 

monitoringozása; 

- az önkormányzat bevételeinek növelése a helyi adóbeszedés hatékonyságának növelésével, a 

kintlévőséggel behajtásával; 

- a költségvetési rendelet szerinti gazdálkodás, a költségvetés szigorú és tartalékos 

végrehajtása; 

- a jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség maradéktalan teljesítése. 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

14. /   Vertikál Zrt. hulladékelszállítási szerződés megkötése 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Vertikál Zrt.-vel szükséges az önkormányzatnak 

hulladékelszállítási szerződést kötni, mert ennek hiányában nem viszik el a szemetet, amely az 

önkormányzat intézményeinél felhalmozódik. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel 

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

alábbi határozati javaslatot: 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

48/2015.(IV.01.) önkormányzati határozata 

Vertikál Zrt.-vel hulladékelszállítási szerződés 

megkötéséről 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 

szerződést köt a Vertikál Zrt.-vel hulladékelszállítás 

tárgyában az önkormányzat valamennyi intézménye 

tekintetében. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése. 

Elmondta, hogy Major László megkereste, hogy egy önkormányzati ingatlant szeretne bérelni, mert 

abban az ingatlanban, melyben laknak nem maradhatnak sokáig, mivel eladták az általuk bérelt 

lakást. Javasolta, hogy a sportpálya öltöző melletti ingatlant adja bérbe az önkormányzat, amely 

felújításra szorul. Ha ezt saját költségükön felújítják bérbe adhatná az önkormányzat. 

 

Király László képviselő: Elmondta, hogy véleményes szerint ez az ingatlan nem alkalmas ebben az 

állapotban lakhatásra. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Javasolta, hogy Csányi Kálmán képviselővel megtekintik az ingatlan 

állapotát, és a következő ülésen visszatérnek erre a kérdésre. 

Megkérdezte van-e valakinek további hozzászólása, kérdése. 

 

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

így 18,04 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette. 

 

KMF 

 

 

 

Fazekas Gábor          Dr. Marinka Nikolett 

        polgármester            aljegyző  

  

 


