Ikt.szám: ………-1/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. május 20. napján 17,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
71/2015.(V.20.) önkormányzati határozat
72/2015. (V.20.) önkormányzati határozat

TÁRGYA

2015. évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény
benyújtásáról
7013 Cece, Árpád utca 8. szám alatti lakás
bérbeadásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20. napján 17,00
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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távol maradt:

Sebestyén Éva

képviselő

Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Marinka Nikolett

aljegyző

Fazekas Gábor Polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről a 7 fő képviselő közül 6
fő jelen van.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.
Elfogadott napirendi pontok:
1.
A 2015. évi kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
2.
Református Egyházközség kérelme
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Ezt követően Fazekas Gábor polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./ A 2015. évi kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy lehetőség nyílik a 2015. évben a Magyar Államtól
kiegészítő támogatásra vonatkozó igényt benyújtani. Cecei Közös Önkormányzati Hivatal
összegyűjtötte a kifizetetlen közüzemi számlákat, mely eredményeképp 6.991.616 Ft, azaz
hatmillió-kilencszázkilencvenegyezer-hatszáztizenhat forint összeget állapított meg. Továbbá az
önkormányzat működését veszélyezteti a Magyar Államkincstár által kiszabott 42.478.276 Ft
jogosulatlan igénylés után megállapított tőke és késedelmi pótlék. A Dél-Mezőföldi Többcélú
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Társulás felé az Önkormányzat 9.762.350 Ft-tal tartozik, amely 5 havi társulási hozzájárulásnak
felel meg. Így Cece Nagyközség Önkormányzata 2015. május 20. napjáig 59.232.242 Ft összeg
erejéig igényelhet kiegészítő támogatást a 2015. évi önkormányzati működőképesség
megtartásához.
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
71/2015.(V.20.) önkormányzati határozat
2015. évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény
benyújtásáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
alapján támogatási igényt nyújt be vissza nem
térítendő kiegészítő támogatásra.
A 2015. évi önkormányzati működőképesség
megtartásához szükséges támogatási igény 59.232.242
Ft, azaz ötvenkilencmillió-kétszázharminckétezerkétszáznegyvenkét forint.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

2. /

Református Egyházközség kérelme
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Református Egyházközség kérelmet nyújtott be az
önkormányzathoz, hogy 1 év határozott időre a 7013 Cece, Árpád utca 8. szám alatti szolgálati
lakást az önkormányzat biztosítsa az új református lelkész részére. Elmondta, hogy nem látja ennek
akadályát, és a bérleti díjat pedig a helyben meghatározott önkormányzati rendelet alapján 231 Ft/
m2 /hó összegben állapítsa meg a testület. Kérte, hogy méltó módon tudja fogadni az egyházközség
az új lelkészt az önkormányzat újítsa fel az ingatlant, egy tisztasági festést végezzenek el az
ingatlanon.
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:
72/2015.(V.20.) önkormányzati határozat
7013 Cece, Árpád utca 8. szám alatti lakás bérbeadásáról
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe
adja a 7013 Cece, Árpád utca 8. szám alatti önkormányzati
tulajdonban lévő lakást 1 év határozott időre 2015. június 15.
napjától az új református lelkész részére. A képviselő-testület
hozzájárul, hogy a bérbeadás előtt az önkormányzat a bérbe
adott ingatlant felújítsa. A Képviselő-testület az ingatlan bérleti
díját a 10/2006. (III.22.) önkormányzati rendelete alapján 231
Ft/m2 /hó összegben határozza meg. A Képviselő-testület
felhatalmazza Fazekas Gábor polgármestert, hogy a bérleti
szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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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