Ikt.szám: 1306-3/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. április 29. napján 14,00 órai kezdettel tartott rendes üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
55/2015.(IV.29.) önkormányzati határozat
56/2015.(IV.29.) önkormányzati határozat
57/2015.(IV.29.) önkormányzati határozat
58/2015.(IV.29.) önkormányzati határozat
59/2015.(IV.29.) önkormányzati határozat
60/2015.(IV.29.) önkormányzati határozat
61/2015.(IV.29.) önkormányzati határozat
62/2015.(IV.29.) önkormányzati határozat

63/2015.(IV.29.) önkormányzati határozat
64/2015.(IV.29.) önkormányzati határozat
65/2015.(IV.29.) önkormányzati határozat
66/2015.(IV.29.) önkormányzati határozat
67/2015.(IV.29.) önkormányzati határozat
68/2015.(IV.29.) önkormányzati határozat
69/2015.(IV.29.) önkormányzati határozat
70/2015.(IV.29.) önkormányzati határozat

TÁRGYA

„Háló” Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetés módosításának elfogadásáról
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetés végrehajtásának elfogadásáról
Cecei Óvoda 2014. évi költségvetés módosításának
és zárszámadásának véleményezéséről
A gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenység 2014.
évi állapotáról
Nemleges közbeszerzési terv elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat 2015-2019. évre
szóló gazdasági program elfogadásáról
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó
közszolgáltatással
összefüggésben a közszolgáltató által készített éves
költségelszámolás elnapolásáról
Éves összesített belső ellenőrzési
jelentés
elfogadásáról
A környezet állapotáról szóló lakossági tájékozató
elfogadásáról
Nem képviselő tiszteletdíjának megállapításáról
Sportöltöző melletti épület elbontásáról
Gördülő Fejlesztési Terv I. ütemének elkészítéséről
Döntés a nyári gyermekétkeztetés pályázat
benyújtásáról
Döntés a gyermekétkeztető kialakításáról szóló
pályázat benyújtásáról
Döntés
a
Fejér
Megyei
Kormányhivatal
FEB/02/1002-1/2015.
számú
törvényességi
felhívásában foglaltak elfogadásáról

RENDELET
SZÁMA
7/2015.(V.13.) önkormányzati rendelet
8/2015.(V.13.) önkormányzati rendelet

ELNEVEZÉSE
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
7/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján 14,00
órai kezdettel tartott nyilvános rendes 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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
/14:45 órakor érkezett/
képviselő
képviselő

Távol maradt:

Sebestyén Éva

képviselő

Tanácskozási joggal résztvevő:

Meghívottak:

dr. Marinka Nikolett

aljegyző

Nagy Katalin
Simon János

„Háló” intézményvezető helyettes
Járási hivatalvezető Sárbogárd

Fazekas Gábor Polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről a 7 fő képviselő közül 5
fő jelen van.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.
Elfogadott napirendi pontok:
1.
Beszámoló a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi
munkájáról
Előadó: Fazekas polgármester, Nagy Katalin intézményvezető helyettes
2.
Közös Hivatal 2014. évi költségvetés módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző
3.
Közös Hivatal 2014. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző
4.
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző
5.
Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadása
Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző
6.
Cecei Óvoda 2014. évi költségvetés módosításának és zárszámadásának véleményezése
Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző
7.
Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenység 2014. évi állapotáról
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
8.
2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
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9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Gazdasági program elfogadása
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás
elfogadásáról
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Éves összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Lakossági tájékoztató a környezet állapotáról
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság nem képviselő tagjának eskütétele
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Kérelem a sportöltöző melletti épület elbontása iránt
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Döntés a Gördülő fejlesztési terv 1. ütemének elvégzése irányuló felhatalmazásáról
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Döntés a nyári gyermekétkeztetés pályázat benyújtásáról
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Döntés a gyermekétkeztető kialakításáról szóló pályázat benyújtásáról
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1002-1/2015. számú törvényességi
felhívásában foglaltak elfogadásáról
Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző
Ezt követően Fazekas Gábor polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./ Beszámoló a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
2014. évi munkájáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Nagy Katalin intézményvezető helyettes
Fazekas Gábor polgármester: Köszöntötte Nagy Katalin intézményvezető helyettest, és felkérte,
hogy szóban egészítse ki az írásbeli beszámolóját.
Nagy Katalin intézményvezető helyettes: Elmondta, hogy a Háló 2014. évi működését
megnehezítette az intézményben történt események, hiszen júniusban rendőrségi feljelentést tett az
akkori intézményvezető pénzügyekkel való visszaélés miatt. Az intézmény működését
veszélyeztette továbbá, hogy a 2014. évben sok kolléga távozott, és a munkahelyek betöltése
nagyon nehezen oldódott meg. A Hálóban törvényességi ellenőrzés is volt, mely kimutatta, hogy
nagyon sok hibával dolgozott az intézmény mind a szociális ellátás, étkeztetés, mind az
adminisztráció, mind a pénzügy területén. Elmondta, hogy a térítési díj számlázó program nem volt
jó, így az ellátottaknak vissza kell fizetni az ebből eredő károkat, ez körülbelül 500.000-900.000 Ft
összegnek felel meg. A Háló 500.000-700.000 Ft összeget a költségvetéséből ki tud gazdálkodni, de
a fennmaradó összeget a társulás tagjainak kell hozzájárulni. Ezen hibák kijavítására az intézmény
2015. júliusáig kapott haladékot. Az előbb elmondott nehézségek ellenére is a kollégák
becsületesen, a legjobb tudásuk szerint végezték a munkájukat.
Dr. Leposa Zoltán alpolgármester: Megkérdezte, hogy nem lehet levonni most az ellátottak
számláiból szociális étkeztetés túlfizetést.
Nagy Katalin intézményvezető helyettes: Nem, mert júliusban igazolni kell az elszámolást.
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Dr. Leposa Zoltán alpolgármester: Megkérdezte, hogy mi van akkor, ha a jogosult elhalálozott.
Nagy Katalin intézményvezető helyettes: Az örökös.
Király László képviselő: Megkérdezte, hogy mennyi a háló tartozása, 22 millió forint.
Nagy Katalin intézményvezető helyettes: Nem, 12.000.000 Ft plusz a térítési díj tartozás, amely
500.000-900.000 Ft.
Király László képviselő: Megkérdezte, hogy hogy-hogy 30 órás a gyermekjóléti szolgálat
munkatársának munkaideje, miért nem 8 órás.
Nagy Katalin intézményvezető helyettes: Elmondta, hogy ő végezte ezt a munkát, és Alsószentiván,
Cece településeken kellett szolgálatot teljesítenie.
Király László képviselő: Megkérdezte, hogy miért nincs nevelésbe vétel, pedig sok probléma van a
családoknál.
Nagy Katalin intézményvezető helyettes: Elmondta, hogy papíron áthelyezik másik rokonhoz a
gyermeket, így megoldják ezt a problémát a szülők.
Simon János járási hivatalvezető: Elmondta, hogy megnőtt az ideiglenes hatályú elhelyezés, vezető
váltás lesz, és szemléletváltás is a gyámhivatalban.
Nagy Katalin intézményvezető helyettes: Háromszor lett beadva a nevelésbe vétel a
gyámhivatalhoz egy cecei családnál, és mégsem történt az ügyben változás.
Simon János járási hivatalvezető: Egyedi ügyben nem tud nyilatkozni, de felajánlotta, egy a
következő ülésre helyette a gyámhivatal vezetőjét küldi el, és a képviselők feltehetik kérdéseiket az
ügymenettel kapcsolatban.
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 Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Háló” Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.”
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
55/2015.(IV.10.) önkormányzati határozat
„Háló” Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Háló” Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. /

Közös Hivatal 2014. évi költségvetés módosításának véleményezése
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző
Fazekas Gábor polgármester: Felkérte Dr. Marinka Nikolett aljegyzőt, hogy ismertesse a napirendi
pontokat.
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy szükséges a Közös Hivatal költségvetésének
módosítása, hiszen a dologi kiadások alul lettek tervezve 26.945.000 Ft-tal, továbbá a személyi
kiadások tekintetében 4.205.000 Ft-tal az ügyelettel kapcsolatos külső személyi juttatások. Az 1.
melléklet tartalmazza a kiadások és a bevételek eredeti előirányzathoz, és módosításokhoz képest
bekövetkező változásokat.
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
56/2015.(IV.29.) önkormányzati határozat
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetés módosításának elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Cecei Közös
Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2014. évi költségvetésének módosítására irányuló
előterjesztés tartalmát.
Az előterjesztést elfogadva a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
módosításáról az alábbi döntést hozta:
I.

A Képviselő-testület a Hivatal 2014. évi költségvetés bevételi előirányzat főösszegét
78.638 ezer forint és kiadási főösszegét 78.638 ezer forint előirányzattal elfogadja.
A kiadási előirányzatból a személyi juttatás előirányzatot 36.862 ezer Ft-tal, a
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot 9.486
ezer forinttal, dologi kiadás előirányzatot 30.218 ezer forinttal, egyéb működési célú
kiadásokat 20 ezer Ft összegben, a beruházási kiadások teljesítését 2.052 ezer Ft-tal
jóváhagyja.

II.

A Hivatal 2014. évi költségvetésében általános és céltartalék előirányzat nem kerül
megjelenítésre. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projekt megvalósítását, valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást
nem tervezett.

III.

A Hivatal költségvetésének módosítása a székhelye szerinti önkormányzat, azaz Cece
Nagyközség Önkormányzatának költségvetéséről szóló rendeletében szerepel.

IV.

A Képviselő-testület felhatalmazza Cece Nagyközség polgármesterét és a jegyzőt, hogy
a Hivatal költségvetésének módosítását Cece Nagyközség Önkormányzat
költségvetéséről szóló rendeletben a megjelenítéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
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Közös Hivatal 2014. évi zárszámadásának véleményezése

3./

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző
Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte Dr. Marinka Nikolett aljegyzőt, hogy kívánja-e
kiegészíteni az előterjesztésben foglaltakat.
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Nem, mivel valamennyi adatot a melléklet táblázatok és az
előterjesztés tartalmaz.
Dr. Leposa Zoltán alpolgármester: Megkérdezte, hogy mennyi az orvosi ügyelet teljesítése.
Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző: Elmondta, hogy nem kimutatható, sajnos a 2014. évi költségvetés
tervezés és könyvelés rossz volt, de félévkor tisztább képet láthatnak a képviselők az orvosi ügyelet
teljesítéséről.
Fazekas Gábor polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta a mellékelt határozatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
57/2015.(IV.29.) önkormányzati határozat
Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetés végrehajtásának elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Cecei Közös
Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2014. évi költségvetésének végrehajtására irányuló
előterjesztés tartalmát.
Az előterjesztést elfogadva a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról az alábbi döntést hozta:
I.

A Képviselő-testület a Hivatal 2014. évi költségvetés bevételi előirányzat teljesítés
főösszegét 57.199 ezer forint és kiadási főösszegét 78.300 ezer forint előirányzattal
elfogadja.
A kiadási előirányzatból a személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó előirányzatot 46.126 ezer forinttal, dologi kiadás
előirányzatot 30.121 ezer forinttal, egyéb működési célú kiadásokat 18 ezer Ft
összegben, a beruházási kiadások teljesítését 2.035 ezer Ft-tal jóváhagyja.

II.

A Hivatal 2014. évi költségvetésében általános és céltartalék előirányzat nem kerül
megjelenítésre. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projekt megvalósítását, valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást
nem tervezett.

III.

A központi orvosi ügyelet költségvetésének végrehajtását is a Közös Önkormányzati
Hivatal zárszámadása tartalmazza.
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IV.

A Hivatal költségvetésének végrehajtása a székhelye szerinti önkormányzat, azaz Cece
Nagyközség Önkormányzatának költségvetési végrehatásáról szóló rendeletében
szerepel.

V.

A Képviselő-testület felhatalmazza Cece Nagyközség polgármesterét és a jegyzőt, hogy
a Hivatal költségvetésének végrehajtásáról Cece Nagyközség Önkormányzat
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletben a megjelenítéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Szakál Norbert az ülésre megérkezett 14:45 órakor.

4./

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző

Fazekas Gábor polgármester: Felkérte Kiss Ágnes pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse az
önkormányzat költségvetésének módosítását.
Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző: Elmondta, hogy az aljegyző nővel készítettek az előterjesztéshez
egy részletes kimutatást, szövegesen is, amely valamennyi módosítást megmagyaráz.
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a költségvetés módosítás a Magyar Államkincstár
által elfogadott beszámoló alapján készült, így azon adatokat figyelembe véve készült el a
költségvetés módosítás. Elmondta, hogy számottevő módosítás az eredeti előirányzathoz képest a
finanszírozási bevétele és kiadások tervezése, hiszen az eredeti előirányzatban a kiadás 43.79 ezer
Ft volt a módosítás következtében 108.190 ezer Ft-ra nőtt, ugyanez a jelenség figyelhető meg a
bevételi oldalon, ahol az eredeti előirányzat 59.313 ezer Ft 108.190 ezer Ft-ra nőtt.
A III. negyedéves költségvetés módosításához képest 8.000.000 Ft-tal csökkentettük a dologi
kiadások előirányzatát. A III. negyedéves költségvetés módosításához képest 46.739.000 Ft-tal
csökkentettük az egyéb működési kiadások előirányzatát, azonban a beruházási kiadásokat növelni
kellett 3.226.000 Ft-tal. A közhatalmi bevételek (adó) elmaradtak az eredeti előirányzathoz képest,
azonban a III. negyedéves tervezéshez képest növelni kellett az előirányzatot 4.757.000 Ft-tal
Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása a költségvetés
módosításával kapcsolatban.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta a mellékelt rendelet tervezetet:
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan a mellékelt rendeletet alkotta:

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2015.(V.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
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szóló 7/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

5./

Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző

Fazekas Gábor polgármester: Felkérte Kiss Ágnes pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse az
önkormányzat zárszámadását.
Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző: Elmondta, hogy az előterjesztéshez készült egy pontos szöveges
kimutatás, nem kívánja azt kiegészíteni, a kérdésekre válaszol.
Fazekas Gábor polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény, módosító javaslat
nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a mellékelt rendelet tervezetet:
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan a mellékelt rendeletet alkotta:

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2015.(V.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

6. /

Cecei Óvoda 2014. évi költségvetés módosításának és zárszámadásának
véleményezése
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző

Fazekas Gábor polgármester: Felkérte Kiss Ágnes pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse az Óvoda
költségvetés módosítását és a zárszámadását.
Kiss Ágnes pénzügyi ügyintéző: Elmondta, hogy az előterjesztéshez készült egy pontos szöveges
kimutatás, nem kívánja azt kiegészíteni, a kérdésekre válaszol.
Fazekas Gábor polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
„Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Cecei Óvoda 2014. évi
költségvetés módosítását és zárszámadását, és javasolta a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás
Társulási Tanácsának a költségvetés módosítás és zárszámadás elfogadását.”
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Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
58/2015.(IV.29.) önkormányzati határozat
Cecei Óvoda 2014. évi zárszámadásának
véleményezéséről
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megismerte a Cecei Óvoda 2014. évi költségvetés
módosítását és zárszámadását, és javasolta a DélMezőföldi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának a
költségvetés módosítás és zárszámadás elfogadását.
Határidő: 2015. március 15.
Felelős: polgármester

7./

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenység 2014. évi
állapotáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került a KépviselőTestület tagjai részére, nem kívánja az abban foglaltakat kiegészíteni.
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 határozati javaslatot:
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
59/2015.(IV.29.) önkormányzati határozata
A gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenység 2014. évi
állapotáról
Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján az
Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról készített értékelést.
Az Önkormányzat a feladatellátásról szóló értékelést tudomásul vette, azt elfogadja és úgy
határozott, hogy lehetőségeitől függően mindent elkövet a feladatellátás szinten tartása érdekében.
Az értékelést megküldi a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához.
Felelős: Fazekas Gábor polgármester
Határidő: 2015. május 31.

8./

2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
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Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy az ülés anyagával megküldésre került az
előterjesztés, mely a határozati javaslatot, és annak indokolását is tartalmazza.
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy készíteni kell minden önkormányzatnak egy
közbeszerzési tervet. Tekintettel arra, hogy jelenleg nincs olyan beruházás, amely érintené a
közbeszerzési törvényben foglaltakat, nemleges közbeszerzési tervet kell elfogadnia a testületnek.
Természetesen, ha évközben változás történik, módosítani lehet az elfogadott tervet.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés kapcsán. Szavazásra bocsátotta
az alábbi határozatot:
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
60/2015.(IV.29.) önkormányzati határozata
Nemleges közbeszerzési terv elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Cece Nagyközség
2015. évi nemleges közbeszerzési tervét az előterjesztés 1. melléklete szerint
fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9./

Gazdasági program elfogadása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Fazekas Gábor polgármester: Felkérte Dr. Marinka Nikolettet, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a gazdasági program az önkormányzat részére helyi
szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az
önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését
szolgálják.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés kapcsán. Szavazásra bocsátotta
az alábbi határozatot:
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
61/2015.(IV.29.) önkormányzati határozata
Cece Nagyközség Önkormányzat 2015-2019. évre
szóló gazdasági program elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Cece Nagyközség Önkormányzat 20152019. évre szóló gazdasági programjáról szóló
előterjesztést és a határozat mellékletét képező 20152019. évre szóló gazdasági programját jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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10. / Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített
éves költségelszámolás elfogadásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a közszolgáltató nem nyújtotta be az éves
költségelszámolást, így javasolja ezen napirendi pont elnapolását mindaddig, míg a beszámoló
megérkezik.
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:
62/2015.(IV.29.) önkormányzati határozata
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó
közszolgáltatással
összefüggésben a közszolgáltató által készített éves
költségelszámolás elnapolásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
elnapolja a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással
összefüggésben a közszolgáltató által készített éves
költségelszámolás elfogadását, tekintettel arra, hogy a
közszolgáltató nem nyújtotta be a beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

11. / Éves összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy minden évben meg kell tárgyalnia a képviselőtestületnek az éves összesített belső ellenőrzési tervet a zárszámadással egyidejűleg. A belső ellenőr
jelentése az előterjesztés mellékletét képezi.
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:
63/2015.(IV.29.) önkormányzati határozata
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Éves összesített belső ellenőrzési
jelentés
elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület a
Szántó és Társa Bt. által készített éves összesített belső
ellenőrzési jelentést jóváhagyja, elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

12. / Lakossági tájékoztató a környezet állapotáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy évente az önkormányzatnak be kell számolnia a
környezet állapotáról, melyet a mellékelt előterjesztés tartalmaz. Elfogadást követően helyben
szokásos módon a tájékoztató kihirdetésre kerül.
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:
64/2015.(IV.29.) önkormányzati határozata
A környezet állapotáról szóló lakossági tájékozató
elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
környezet állapotáról szóló lakossági tájékoztatót
elfogadja, és felkéri az aljegyzőt, hogy a tájékoztatót
helyben szokásos módon hirdesse ki.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

13. / Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság nem képviselő tagjának eskütétele
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Fazekas Gábor polgármester: Felkérte a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket, hogy
Mészáros Istvánné eskütételének idejére szíveskedjenek felállni.
Cece Nagyközségi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának nem képviselő
tagja, Mészáros Istvánné – a jegyzőkönyvhöz mellékelt szövegű – esküt letette a Képviselőtestület előtt.
Fazekas Gábor polgármester: Javasolta, hogy a nem képviselő tagnak állapítsák meg a tiszteletdíjat,
mely havonta 10.000 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
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65/2015.(IV.29.) önkormányzati határozata
Nem képviselő tiszteletdíjának megállapításáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Mészáros Istvánné Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
nem képviselő tagjának havonta 10.000 Ft tiszteletdíjat
állapít meg 2015. április 29. napjától.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 29-től

14. / Kérelem a sportöltöző melletti épület elbontása iránt
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Menyhárt Tamás kérelmet nyújtott be azzal a
kéréssel, hogy a Cece, Arany János út 5. szám alatt található sportöltöző melletti romos
melléképületet lebonthassa, mivel az életveszélyes. Elmondta, hogy véleménye szerint ennek
akadálya nincs, hiszen ezen épület csak rombolja a sportpálya képét. Az önkormányzat az épület
bontását kéri, majd ezt követően megbízza Menyhárt Tamást az épület elbontásával.
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:
66/2015.(IV.29.) önkormányzati határozata
Sportöltöző melletti épület elbontásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
7013 Cece, Arany János út 5. szám alatt található
sportöltöző melletti melléképület bontását megkéri az
illetékes hatóságtól, majd az engedély megadását
követően megbízza Menyhárt Tamás (7013 Cece, Bartók
B. utca 8.) lakost a bontás elvégzésével.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

15. / Gördülő Fejlesztési Terv I. ütemének előkészítése
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy az Önkormányzat a Fejérvízzel közösen elkészítette
az I/38.. Cece vízellátó rendszer-V viziközmű rendszer 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervét,
melyet az önkormányzat a 72/2014. (IX.25.) önkormányzati határozatban elfogadott. Kéri a Fejérvíz
Zrt, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által
történő elfogadása után a GFT első ütemében szereplő felújítási és pótlási munkák elvégzéséről
nyilatkozzon, hogy kivel akarja ezen munkálatokat elvégeztetni.
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:
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67/2015.(IV.29.) önkormányzati határozata
Gördülő Fejlesztési Terv I. ütemének elkészítéséről
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Fejérvíz Zrt-t bízza meg a Gördülő Fejlesztési Terv I.
ütemében szereplő felújítási és pótlási munkálatok
elvégzésével.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

16. / Döntés a nyári gyermekétkeztetés pályázat benyújtásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzatnak lehetősége van a nyári
gyermekétkeztetés pályázat benyújtására, mely június 16.-augusztus 28. között a rászoruló
gyermekek számára biztosítaná az egyszeri meleg étkezést. Azonban Cece település nem tartozik a
leghátrányosabb települések közé, ezért ezen pályázat nem 100 %-os támogatású, csupán 55 %. Így
ezen pályázat benyújtását nem javasolja, hiszen az önkormányzat költségvetése ezt a több 100.000
Ft-os kiadást nem bírja el.
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:
68/2015.(IV.29.) önkormányzati határozata
Döntés a nyári gyermekétkeztetés pályázat
benyújtásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
2015. évi nyári gyermekétkeztetés biztosítására
támogatási igényt nem nyújt be, mivel az önkormányzat
költségvetése ezen hozzájárulási összeget nem
tartalmazza, nem tudja kigazdálkodni.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

17. / Döntés a gyermekétkeztető kialakításáról szóló pályázat benyújtásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzatnak lehetősége van új étkező,
étterem kialakítására. A támogatás mértéke függ a megvalósítandó céltól és a települési
önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képességétől. Cece Önkormányzata a 0-18.000 Ft/fő adóerő
képesség alapján a fejlesztési költség 95 %-a a támogatás mértéke. Az étkeztetőt az általános
iskolában lehetne kialakítani, amihez egy tervezőt keresett meg, hogy mérje fel a költségeket, hiszen
valószínű, hogy ez a beruházás önköltsége is nagy összegű hozzájárulást igényel. Megkérdezte,
hogy hozzájárul-e a képviselő testület a tervezők megbízásához, hogy felmérjék az iskolában
kialakítandó gyermekétkeztető méreteit, vázrajzát.
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Király László képviselő: Elmondta, hogy nagyon örül annak, hogy a gyermekétkeztető az iskolában
kerülne kialakításra, hiszen ez nagy segítség a tanárok számára, nem kellene a forgalmas 61-es úton
átsétálnia a gyerekeknek.
Albert István képviselő: Megkérdezte, hogy mi a pályázat határideje.
Fazekas Gábor polgármester: Május 29.
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:
69/2015.(IV.29.) önkormányzati határozata
Döntés a gyermekétkeztető kialakításáról szóló
pályázat benyújtásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a Suvi-BAU Kft., hogy a 7013 Cece, Árpád
utca 8. szám alatti Általános Iskola épületében 40 fős
gyermekétkeztető kialakításának tanulmány terveit
elkészítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

18. /

Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1002-1/2015. 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 által megküldött
törvényességi felhívás arról, szól, hogy a testület vizsgálja felül a helyi közterületeinek,
közintézményeinek elnevezését a tekintetben, hogy az összhangban legyen az Mötv. 14. § (2)
bekezdésében foglaltakkal.
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy megvizsgálta a Magyar Tudományos Akadémia által
kiadott állásfoglalást, mely alapján csupán egy közterület elnevezése aggályos a Károlyi J. utca,
azonban ezen elnevezést az MTA nem tiltja használni. A képviselő-testület a többi közterület,
közintézmény elnevezését felülvizsgálta Cece közigazgatási területén és nem talált az Mötv. 14. §
(2) bekezdésével ellentétes közterület elnevezést.
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:
70/2015.(IV.29.) önkormányzati határozata
Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/10021/2015. számú törvényességi felhívásában foglaltak
elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
megvizsgálta a Fejér Megyei Kormányhivatal
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FEB/02/1002-1/2015. számú törvényességi felhívásában
foglaltakat, mely keretében felülvizsgálata Cece
közigazgatási területén lévő valamennyi közterület,
közintézmény elnevezését, és megállapította, hogy nincs
olyan elnevezés, amely az Mötv. 14. § (2) bekezdésében
foglaltakkal ellentétes a Magyar Tudományos Akadémia
állásfoglalása alapján.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Fazekas Gábor polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el,
így 17,30 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette.
KMF

Fazekas Gábor
polgármester

Dr. Marinka Nikolett
aljegyző
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