Ikt.szám: ………..-1/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. május 27. napján 18,00 órai kezdettel tartott rendes üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
73/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
74/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
75/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
76/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
77/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
78/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
79/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
80/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
81/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
82/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
83/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
84/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
85/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
86/2015. (V.27.) önkormányzati határozat
87/2015. (V.27.) önkormányzati határozat
88/2015. (V.27.) önkormányzati határozat
89/2015. (V.27.) önkormányzati határozat

TÁRGYA

Sárbogárdi
Rendőrkapitányság
2014.
évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Cecei Nonprofit Kft. 2014. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról
Cecei
Polgárőrség
2014.
évben
végzett
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Cecei Könyvtár 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
Cecei Művelődési Ház 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról
Teleház szolgáltatási díjainak módosításáról
Cecei Óvoda tájékoztatásának tudomásul vételéről
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2014. évi
beszámolójának elfogadásáról
Sáregres
Önkormányzat
tájékoztatásának
elnapolásáról
Vajta Község Önkormányzat tájékoztatásának
elnapolásáról
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodásának módosításáról
Cece 343/2 hrsz-ú terület megvásárlásáról
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezet
kérelmének elutasítása
Döntés a gyermekétkeztető kialakításáról szóló
pályázat benyújtásról
Csók István Múzeum biztonságtechnikai berendezés
kiépítésének elnapolásáról
Csincsilla Tenyésztők Értékesítő Szövetkezethez
való csatlakozási szándékról
Döntés pályázat benyújtásáról a Polgármesteri
Hivatal tető felújításával kapcsolatban
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27. napján 18,00
órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről.
Az ülés helye:

Cece Községház Nagyterme
7013 Cece, Deák F. u. 13.

Jelen vannak:

Fazekas Gábor
Csányi Kálmán
Szakál Norbert
Király László
Albert István

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távol maradt:

Sebestyén Éva
Dr. Leposa Zoltán

képviselő
alpolgármester

Tanácskozási joggal résztvevő:

Meghívottak:

dr. Marinka Nikolett

aljegyző

Budavári Árpád
Nagy Dávid
Deák Mihály
Badics Ferenc
Staubné Albert Marietta
Sárvári Ilona
Fekete Béla

Sárbogárdi Rendőrkapitányság rendőrkapitány
Cecei Rendőrőrs vezetője
Cecei körzeti megbízott
rendőr törzszászlós
művelődésszervező
könyvtáros
Cecei Nonprofit Kft. ügyvezetője

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 Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
2.
Beszámoló a Cecei Nonprofit Kft. 2014. évi munkájáról
Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Fekete Béla ügyvezető
3.
Beszámoló a Cecei Polgárőrség 2014. évben végzett tevékenységéről
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
4.
Beszámoló a Cecei Könyvtár 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
5.
Beszámoló a Cecei Művelődési Ház 2014. évi munkájáról
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
6.
Cecei Óvoda tájékoztatása az óvodai beíratásról
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
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7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

2014. évi beszámoló a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszerről
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Sáregres Önkormányzat tájékoztatása
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Vajta Község Önkormányzat tájékoztatása
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodásának módosítása
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Juhász Istvánné kérelme
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének kérelme anyagi támogatáshoz
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Döntés a gyermekétkeztető kialakításáról szóló pályázat benyújtásáról
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Csók István Múzeum biztonságtechnikai árajánlatainak megtárgyalása
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Szociális szövetkezet tagsági hozzájárulása
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Döntés pályázat benyújtásáról a Polgármesteri Hivatal tető felújításával kapcsolatban
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Ezt követően Fazekas Gábor polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./ Beszámoló a Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Fazekas Gábor polgármester: Köszöntötte Budavári Árpád Sárbogárdi Rendőrkapitányság
rendőrkapitányát és a megjelent rendőr kollégákat, és felkérte a rendőrkapitányt, hogy szóban
egészítse ki az írásbeli beszámolóját.
Budavári Árpád rendőrkapitány: Elmondta, hogy először is köszönetet szeretne mondani a cecei
önkormányzatnak, hogy Cecén segítették a rendőrőrs létrehozását, felújítását. A 2014. évben a
legnagyobb változás személyi téren történt, hiszen kapitányváltás volt, így az előző évi sikerekkel
csak kérkedni tud, ezt a munkát, teljesítményt készen kapta. Az előző évben a 3 választás is nagy
munkát adott a kollégáinak. Elmondta, hogy nagyon üdvözli azt, hogy a sárbogárdi kistérségben az
önkormányzatok és a rendőrség között szoros együttműködés van, ezúton szeretné megköszönni
polgármester úrnak a szíves együttműködését.
Fazekas Gábor polgármester: Megköszönte a beszámolóját a rendőrkapitánynak, megkérdezte, hogy
Nagy Dávid őrsparancsnok szeretné e kiegészíteni a beszámolót.
Nagy Dávid őrsparancsnok: Szeretné megköszönni a polgármester úr, jegyző asszony mindig
készséges együttműködését, mert ez nagymértékben megkönnyíti a rendőr kollégák munkáját.
Albert István képviselő: Megkérdezte, hogy az őrs előtt álló rendőrautó működik-e, mert ő mindig
ugyanazon helyen látja.
Nagy Dávid őrsparancsnok: Elmondta, hogy dolgozik az a jármű is.
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Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a beszámoló alapján a bűncselekmények száma
jelentősen csökkent, a statisztika jó adatokat mutat, hiszen csökkenést jelez. Megkérdezte, hogy
2013. évben 4643 2014. évben 6252-re emelkedett a szolgálat száma, több fő van szolgálatban
talán. Balesetek száma növekedett, talán a sűrűbb jelenlét segítene ezen.
Budavári Árpád rendőrkapitány: Sajnos nem nőtt az állomány száma, csak ez egy belső számítás,
hiszen a közterületeken, és bent az irodában is dolgoznak, így jön ki az óraszáma a kollégáknak. A
balesetek száma talán csökkeni fog azáltal, hogy a
Király László képviselő: Megkérdezte, hogy mennyire hatékony a kamerarendszer, mennyire
szolgálja a célját.
Budavári Árpád rendőrkapitány: Elmondta önmagában nem elég, de a megelőzés tekintetében nagy
jelentősége van.
Király László képviselő: Mennyire használható a bűnestek felderítésében, mert sokan azt mondják
nem lehet ezeken semmit sem látni. Mi lesz, ha a preventív jelleg elmúlik.
Budavári Árpád rendőrkapitány: Elmondta, hogy a kamerákon látnak, csupán nem fedi le az egész
település területét, így nehéz azt mondani, hogy teljesen hatékony, de a preventív jelleget nagyon
fontosnak tartja.
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 Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.”
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
73/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről
beszámoló elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. /

szóló

Beszámoló a Cecei Nonprofit Kft. 2014. évi munkájáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Fazekas Gábor polgármester: Felkérte Fekete Béla ügyvezetőt, hogy ismertesse a beszámolóját a
Cecei Nonprofit Kft-nek.
Fekete Béla ügyvezető: Elmondta, hogy létrejött egy háromoldalú szerződés az önkormányzat a
Nonprofit Kft., és a Farm Energy között, amely elindította a gazdasági folyamatokat. Elmondta,
hogy a beszámolóban részletesen látszik, hogy mennyi az állomány, mennyi bevétele volt a Kftnek. Megállapította, hogy mind az állomány, mind a bevételek tekintetében javultak a számok,
adatok. A működési költségeket is sikerült csökkenteni olcsóbban veszik a szalmát, szénát. Részt
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vettek egy MVH pályázaton, amely a dolgozók elméleti tudását bővítette, melynek eredmény
látható a jelenlegi állomány nagyságában. Az önkormányzattól is kaptak segítséget a takarmány
ellátás vonatkozásában. Nyári elhullás a tavalyi évre sajnos jellemző volt, de telepítettek fákat,
amelytől reméli, hogy a nyári időszakban megoldást nyújt erre a problémára. A mérlegben a
6.000.000 Ft költség az MVH-s pályázat kiadási oldalát mutatja, melyre a bevételi összeg az idei év
januárjában érkezett meg a Nonprofit Kft. számlájára, így az eredmény ilyen szempontból torzít.
Az eladási árakat stabilan tudják tartani, teljesen korrekt módon működik az elszámolás. Az
emberek betanultak, nagyon jól beilleszkedtek az új dolgozók, így az előző találkozás óta javulás
figyelhető meg ebben a tekintetben is.
Albert István képviselő: Elmondta, hogy szerinte a konténer bérleti díja nagyon magas, erre a
problémára ki kell találni valamit, mert ez is jelentősen csökkentené a kiadásokat.
Fekete Béla ügyvezető: Tervezték ennek a megoldását, de addig is biztosítani kell az embereknek a
megfelelő higiéniai szükségleteket.
Albert István képviselő: Elmondta, hogy szerinte a konténerek bérletére kiadott pénzből már egy
épületet is fel lehetett volna húzni.
Fekete Béla ügyvezető: Az épület kivitelezéséhez megelőlegezésre van szükség, melyet jelenleg a
Kft. nem tud megoldani.
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy először az adósságunkat kell rendezni, majd azt
követően célnak az épület felépítése kell, hogy legyen.
Albert István képviselő: Elmondta, hogy sokan panaszkodtak a trágya miatt, hogy sok a légy,
megkérdezte nincs-e olyan szer, amivel ez tompítani, megszüntetni lehetne.
Fekete Béla ügyvezető: Vannak ilyen szerek, de ez nem oldja meg a problémát. Próbálkoztak a
tárgya elhordásával, ez viszonyt nagy költségekkel jár. Ha letakarják akkor rosszabb lesz.
Király László képviselő: Elmondta, hogy a nyári időszakban ez rosszabb lesz, erre megoldást kell
találni.
Fazekas Gábor polgármester: Ez szalma, széna, sok tárgya nincs benne, komposztként lesz
hasznosítva.
A hitelállomány 17 millió forint, mennyi a cél, hogy 2015. évben ezen hitel csökkenjen, mennyi
tervezhető.
Fekete Béla ügyvezető: 2015. évben 1-2 millió forinttal csökkenhet a adósságállomány.
Csányi Kálmán képviselő: De azzal is csökkennie kell, hogy az önkormányzat takarmányt ad a Kftnek.
Fekete Béla ügyvezető: Elmondta ez valóban igaz. Megnövekedett az állatállomány egyrészt
költséget emel, másrészt bevétel vonzata van, hiszen ezek értékesítésre kerülnek.
Szakál Norbert képviselő: Megkérdezte mennyi a nyúlnak kilója.
Fekete Béla ügyvezető: Elmondta, hogy több kategória van. Kor szerint vannak árazva.
Szakál Norbert képviselő: Tavaly amikor összeültünk akkor 800 Ft árral azt számoltuk, így az
eladott nyulak után 1500 Ft-ot terveztünk 90-110 napos korában.
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Fekete Béla ügyvezető: Ez így nem igaz, mert 90-11 napos 720 Ft/kg, a 110 nap felett 780 Ft/kg.
Most fiatalon kerülnek átszállításra Bikácsra 800-1200 g súlyú nyulak.
Szakál Norbert képviselő: Amikor összeültünk novemberben az volt a terv, hogy az év végére lesz a
nettó árbevétel 4.200.000 Ft, nagyon örül, hogy ez 9.000.000 Ft, viszont az látszik a papírokból,
hogy az értékesített nyúl 3500 db a terv szerint és 1700 db-ot adtunk el.
Fekete Béla ügyvezető: Elmondta, hogy az anyalétszám emelése ehhez még hozzájön, de a 3500-at
nem éri el a létszám.
Szakál Norbert képviselő: Megkérdezte, hogy mennyire lehet tartani a tervet létszám tekintetében.
Fekete Béla ügyvezető: Elmondta, hogy ez időjárás függő, de jelenleg úgy látszik teljesülni fognak
a tervek.
Szakál Norbert képviselő: Elmondta, hogy nem érti kevesebbet adtunk el több lett a bevétel, ez
hogy fordulhat elő.
Fekete Béla ügyvezető: Elmondta, hogy takarmányértékesítésből is származik bevétel, nemcsak a
nyulak eladásából.
Szakál Norbert képviselő: Megkérdezte a takarmány honnan van.
Fekete Béla ügyvezető: Belügyminisztérium.
Szakál Norbert képviselő: Megállapította, hogy akkor viszont fele a tervben foglaltaknak a
teljesítés.
Fekete Béla ügyvezető: Elmondta, hogy sokat jelent az, hogy az anyatörzsállomány kicserélték, ez
az állományban nagy változást jelent, és selejteket is adtak el 680 Ft/kg áron.
Király László képviselő: Szerepel a beszámolóban, hogy felkészülés a START mintaprogram
megszűnésére, megkérdezte ezt hogyan tervezi a Kft.
Fekete Béla ügyvezető: Elmondta, hogy jelenleg egy nap 25 fő dolgozik, ha a program támogatása
megszűnik a létszámot csökkentenék 8-10 főre.
Király László képviselő: Megkérdezte, hogy a 8-10 fő munkabérét miből gazdálkodjuk ki.
Fekete Béla ügyvezető: Elmondta, hogy a felkészülés annyit takar hogy a legjobb dolgozókat
választják ki, tudat alatti készülés, de nem számítanak rá.
Szakál Norbert képviselő: Ha 3500 db nyulat 1500 Ft-ért eladunk 5 millió a bevétel, és 10 dolgozó
esetén bruttó 150.000 Ft bér után18 millió/év a költség.
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy nem keresnek annyit, ha az önkormányzatnak kellene
foglalkoztatni őket a minimálbért kellene megadni nekik.
Szakál Norbert képviselő: Kiszámolta, ez akkor is évente 14 millió forint. Megkérdezte, hogy miért
nem csincsillákat tenyésztünk, hiszen azok ára 8000 Ft/db fél kg, jobban megérné mint a rex fajta.
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Fekete Béla ügyvezető: Elmondta, hogy a csincsilla más állatfaj nincs nagy piaca, és nem mindegy
hogy nyersen vagy feldolgozva van meghatározva ez az ár.
Albert István képviselő: Elmondta, hogy fejleszteni kell különben nem tudjuk kifizetni a béreket, ha
nem lesz start program.
Fekete Béla ügyvezető: Elmondta, hogy a dolgozók nem alkalmazottként, hanem őstermelőként is
végezhetik ezt a munkát, de ez is csak terv szinten létezik.
Szakál Norbert képviselő: Szerinte lehetetlen fenntartani a telepet, ha nincs támogatás.
Fekete Béla ügyvezető: Elmondta, hogy volt egy ellenőrzés a Belügyminisztérium részéről, ahol
mindent rendben találtak, az embereket visszavezette ez a program a munka világába, így nem
gondolja, hogy ezt megszünteti az állam.
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 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot alkotta:
74/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
Cecei Nonprofit Kft. 2014. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Cecei Nonprofit Kft. 2014. évi munkájáról szóló
beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./

Beszámoló a Cecei Polgárőrség 2014. évben végzett tevékenységéről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte Király László képviselőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az
előterjesztésben foglaltakat.
Király László képviselő: Elmondta, hogy a polgárőrség munkáját megnehezíti az alacsony létszám,
így megkérte a képviselőket és a polgármestert, hogy segítsen az új tagok toborozásában.
Fazekas Gábor polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta a mellékelt határozatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot alkotta:
75/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
Cecei
Polgárőrség
2014.
évben
végzett
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Cecei Polgárőrség 2014. évben végzett tevékenységéről
szóló beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./

Beszámoló a Cecei Könyvtár 2014. évi tevékenységéről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Fazekas Gábor polgármester: Felkérte Sárvári Ilona könyvtárost, hogy a beszámolóját, ha kívánja
szóban egészítse ki.
Sárvári Ilona könyvtáros: Elmondta, hogy a könyvtár működése gördülékeny, az előző évben
viszont szükség volt a selejtezésre, mely egyértelműen minden könyvtárost megvisel. A
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer bevezetésével nőttek a jelentési, beszámolási kötelezettségek,
azonban ezen rendszer nagymértékben hozzásegíti a könyvtárt a fejlődéshez, új könyvek
beszerzéséhez. Az új könyvek, melyet a Fejér Megyei könyvtártól kap a cecei könyvtár nem képezi
a könyvtár tulajdonát, csupán letétbe van elhelyezve. Elmondta, hogy igyekszik népszerűbbé tenni a
könyvtár látogatást a fiatalok körében, de ezt a munkát nagyban megnehezíti a számítástechnika
világa.
Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy mennyiben befolyásolja, nehezíti a munkáját a
KSZR.
Sárvári Ilona könyvtáros: Elmondta, hogy a könyvtárellátó rendszerhez való csatlakozás nagyon
hosszú adminisztrációs folyamat volt, amely még mindig tart, de egy új rendszer bevezetésekor ez
mindig előforduló probléma.
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy pár hónappal ezelőtt részt vett a Könyvtárellátó
Szolgáltatási Rendszer értekezletén, ahol elmondták, hogy Fejér megyében egy egységes belső és
külső rendszert szeretnének, mely azt jelenti, hogy a könyvtárosnak hasonló berendezéssel kell
bírnia. Több kollégával jelezték, hogy vannak olyan települések, ahol pályázat útján már felújították
a könyvtárakat, illetve új könyvtárak vannak a településeken, és ez problémát jelenthet, de erre az
volt a válasz, hogy akkor ezen könyvtáraknál csak kisebb módosítások lennének mint például a
falfestés Fejér megye színeivel.
Király László képviselő: Megkérdezte, hogy a felújításra honnan lesz pénze az önkormányzatnak.
Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a tájékoztatón azt is jelezték, hogy a felújításokra
pályázatot nyújthatnak be az önkormányzatok.
Fazekas Gábor polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
szavazásra bocsátotta a mellékelt határozatot.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot alkotta:
76/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
Cecei Könyvtár 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Cecei Könyvtár 2014. évben végzett tevékenységéről
szóló beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5./

Beszámoló a Cecei Művelődési Ház 2014. évi munkájáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Fazekas Gábor polgármester: Felkérte Staubné Albert Marietta művelődésszervezőt, hogy
ismertesse a művelődési ház beszámolóját.
Staubné Albert Marietta művelődésszervező: Elmondta, hogy a beszámolójában részletesen
ismertette a művelődési ház 2014. évben végzett tevékenységét, melyet igazol a mellékelt
programfüzet is. Kérte a képviselő-testületet, hogy a teleház szolgáltatási díjait vizsgálja felül,
hiszen a jelenlegi díjak elavultak, nem napjaikban általában alkalmazott árak. Elmondta, hogy
javaslata szerint az internet díja 20 Ft/perc legyen a 10 Ft/perc helyett, a fénymásolás, nyomtatás 15
Ft/oldal helyett 20 Ft/oldal legyen, és a fax küldés, fogadás 150 Ft/oldal helyett 200 Ft/oldal legyen.
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy ő is szükségesnek látja a teleház szolgáltatási díjainak
módosítását, azonban azzal a módosítással, hogy a fénymásolás, nyomtatás 30 Ft/oldal a többi
módosítási javaslattal egyetért. Továbbá javasolja, hogy az aula bérleti díját emeljék fel 5.000
Ft/óra.
Király László képviselő: Elmondta, hogy egyetért a polgármester úr javaslatával, szerinte is
szükséges az aula díjának megemelése, hiszen a környező településeken is hasonló díjazást
használnak már.
Albert István képviselő: Elmondta, hogy hiányolja a pénzügyi beszámolót a Teleházzal
kapcsolatban, és kérte a művelődésszervezőt, hogy ezen beszámolót a következő testületi ülésre
hozza be, hiszen a testület akkor lát tiszta képet a teleház működéséről.
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, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
77/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
Cecei Művelődési Ház 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Cecei Művelődési Ház 2014. évben végzett
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Fazekas Gábor polgármester: Javasolta, hogy a teleház szolgáltatási díjainak módosításáról is ezen
napirend alatt szavazzon a testület, és fogadja el javaslatát. Mivel hozzászólás, vélemény, módosító
javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a mellékelt határozatot.
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
78/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
Teleház szolgáltatási díjainak módosításáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Cecei Művelődési Házban működő Teleház
szolgáltatási díjait felülvizsgálta, és az alábbiak szerint
módosította a szolgáltatási díjak árait:
-

internet használat díja: 20 Ft/perc

-

fénymásolás, nyomtatás díja: 30 Ft/ oldal

-

fax küldés, fogadás díja: 200 Ft/oldal

-

művelődési ház aula bérleti díja: 5.000 Ft/óra

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 1-től

6. /

Cecei Óvoda tájékoztatása az óvodai beíratásról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy az óvodavezető tájékoztatása alapján a 2015/2016-os
tanévre 28 gyermeket írattak be az óvodába.
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 tájékoztatását a
2015/2016-os tanévre beírtatott gyermekek számáról, és tudomásul vette azt.”
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
79/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
Cecei Óvoda tájékoztatásának tudomásul vételéről
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megismerte a Cecei Óvoda tájékoztatását a
2015/2016-os tanévre beírtatott gyermekek számáról,
és tudomásul vette azt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7./

2014. évi beszámoló a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Fazekas Gábor polgármester: 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.
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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:
80/2015.(V.27.) önkormányzati határozata
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2014. évi
beszámolójának elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2014. évi
beszámolóját elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

8./

Sáregres Önkormányzat tájékoztatása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Sáregres Község Önkormányzata megküldte
határozati kivonatát az ultrahang gép vásárlásával kapcsolatban, mely tárgyban döntés nem született
elnapolták a következő testületi ülésig. Javasolta ezen napirendi pont elnapolását a válasz
megérkezéséig.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés kapcsán. Szavazásra bocsátotta
az alábbi határozatot:
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
81/2015.(V.27.) önkormányzati határozata
Sáregres Önkormányzat tájékoztatásának elnapolásáról
Cece Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ultrahang gép
vásárlásával kapcsolatos Sáregres Község Önkormányzat Képviselőtestülete által megküldött 50/2015. (IV.07.) önkormányzati határozat kivonat
tartalmát tudomásul vette, és ezen napirendi pontot elnapolja Sáregres
Község Önkormányzatnak válaszáig.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9./

Vajta Község Önkormányzat tájékoztatása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került a testület tagjai
részére. Vajta Község Önkormányzata kéri a testülettől, hogy pontosítsa pontosan mire szolgál az
ultrahang gép, és hány vajtai embert vizsgáltak meg eddig a régi géppel, hiszen a hozzájárulást a
választól teszik függővé. Javasolta, hogy napolják el ezen napirendi pontot mindaddig míg a gépet
kezelő asszisztens megválaszolja a feltett kérdéseket.
11

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés kapcsán. Szavazásra bocsátotta
az alábbi határozatot:
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
82/2015.(V.27.) önkormányzati határozata
Vajta Község Önkormányzat tájékoztatásának
elnapolásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az
ultrahang gép vásárlásával kapcsolatos Vajta Község
Önkormányzat Képviselő-testülete által megküldött
66/2015. (IV.13.) önkormányzati határozat kivonat
tartalmát tudomásul vette. A Képviselő-testület felkéri az
ultrahang gép kezelőjét, hogy határozza meg hány vajtai
lakos vette igénybe a 2014. évben az ultrahang gépet. A
Képviselő-testület az ultrahang gép vásárlásának
hozzájárulásának megtárgyalását elnapolja Vajta Község
Önkormányzatának válaszáig.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

10. / Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítsa
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került a képviselőtestület tagjai részére, azt nem kívánja kiegészíteni.
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:
83/2015.(V.27.) önkormányzati határozata
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodásának
módosítására vonatkozó javaslatot megvitatta és a következő határozatot hozta:
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a
2006. szeptember 19. napján alapított Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodását
(továbbiakban:
Társulási
Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja:
I.

12

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. Várpalota
térség
törlésére
tekintettel
Csór
Község
Önkormányzata,
Öskü
Község
Önkormányzata, Ősi Község Önkormányzata és Tés Község Önkormányzata
Székesfehérvár térségébe kerül besorolásra.
2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét
tartalmazó felsorolás Dömsöd térség megnevezés alatt kiegészül: Ócsa Város
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)
és (8) bekezdésekben,” szövegrész helyébe „90.§ (8) bekezdésben,” szövegrész lép.
4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontjában szereplő „Ht. 88.§ (4) a, b, d,
pontokban” szövegrész helyébe „Ht. 88.§ (4) bekezdés a), b) és d) pontokban”
szövegrész lép.
5. A Társulási Megállapodás V. fejezetének második bekezdése helyébe az
alábbi szövegrész lép:
„A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatások
igazgatása.
A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei:
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok”
6. A Társulási Megállapodás V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második
mondatából törlésre kerül a „melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz„ szövegrész.
7. A Társulási Megállapodás V/1.c) pontjának második bekezdésének második
mondatából törlésre kerül a „féléves és háromnegyed” szövegrész.
8. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes
elnökhelyettesek megnevezések helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép.

és

9. A Társulási Megállapodás VII/1. pontjának első bekezdése az alábbi
mondattal egészük ki: „Az önkormányzatok által delegált tagok felsorolását a
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.”
10. A Társulási Megállapodás VII/1.1. a) pontja helyébe az alábbi szövegrész
lép:
„a)
a Társulási Tanács elnökének, alelnökének, Operatív Tanács tagjának, Operatív
Tanács elnökének, Felügyelő Bizottsági tagjának, Felügyelő Bizottság elnökének a
megválasztása, visszahívása,”
11. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja helyébe az alábbi szövegrész
lép:
„o)
Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói

13

jogok (kinevezés, felmentés) gyakorlása”
12. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont harmadik bekezdésének utolsó
mondata helyébe a következő mondat lép: „A Társulás érintett tisztségviselőinek
megbízatása határozott időre szól.”
13. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontjának hatodik bekezdésének utolsó
mondata törlésre kerül.
14. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdésében „A
VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., m., pontokban foglalt esetekben a Társulási
Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges.”
mondat helyébe az alábbi mondat lép: „A VII/1.1. a), c), d), e), f), g), h), m) és o)
pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített
többséggel hozott határozata szükséges.”
15. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontjából az alábbi szövegrész törlésre
kerül „és gazdasági vezetője”.
16. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának második bekezdése helyébe az
alábbi mondat lép: „A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§ (2) bekezdés a)
pontja szerinti, a Társulás hulladékgazdálkodási feladatinak ellátását végző
költségvetési szerv.”
17. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának harmadik bekezdésében „és a
gazdasági vezető” szövegrész törlésre kerül.
18. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése helyébe az alábbi
mondat lép:
„A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a
Társulás Tanácsa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.”
19. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának negyedik bekezdés b)
pontjából „féléves és” szövegrész törlésre kerül.
20. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának hatodik bekezdésében „A jelen
fejezet” szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: „A jelen VII/4. pont negyedik
bekezdés”.
21. A Társulási Megállapodás XI/1. pontja az alábbi második bekezdéssel
egészül ki: „Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított 3 éven
belül nem kezdődik meg, illetve az aláírástól számított 6 éven belül nem valósul meg,
úgy Tagok a fent megjelölt határidő letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási
jogukkal.”
22. A Társulási Megállapodás XI/1. pontjának harmadik bekezdésen a
„továbbá a Társulás, mind kedvezményezett támogatásban részesült, a kötelező
üzemeltetési, fenntartási időtartam lejártának napjáig.” szövegrész törlésre kerül.
23. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése helyébe az
alábbi szöveg lép:
„A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselőtestületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott
határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás
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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.”
24. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése „Tagi
önkormányzatok felsorolása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló törvényben meghatározott időpont szerinti lakosságszámmal”
25. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete törlésre kerül.
II.
1. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt módosítással
egységes szerkezetbe foglalva a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a
Polgármestert, hogy a határozat megküldésével értesítse a Társulás Társulási
Tanácsa Elnökét a Képviselő-testület döntéséről.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

11. / Juhász Istvánné kérelme
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Juhász Istvánné eladási szándékát jelezte az
önkormányzat felé a Cece 343/2 hrsz-ú ingatlan kapcsán. Javasolta, hogy az önkormányzat vegye
meg az ingatlant 160.000 Ft összegben, hiszen ezt hasznosítani tudja.
Albert István képviselő: Elmondta, hogy egyetért az összeggel, mert ez reális az aranykorona érték
kapcsán.
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:
84/2015.(V.27.) önkormányzati határozata
Cece 343/2 hrsz-ú terület megvásárlásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület a
Cece 343/2. hrsz-ú 4,5468 ha területű, 21,7 AK értékű
kivett sporttelep, legelő ingatlant 160.000 Ft összegben
megvásárolja Juhász Istvánnétől. A Képviselő-testület
felhatalmazza Fazekas Gábor polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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12. / Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének kérelme anyagi
támogatáshoz
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Vakok és Gyengén látók Fejér Megyei Szervezete
kérelmet nyújtott be, melyben anyagi támogatást kértek a szervezet működéséhez. Megkérdezte a
testület tagjait adjon-e az önkormányzat egy jelképes összeget vagy sem.
Király László képviselő: Elmondta, hogy ha jól tudja cecei lakost nem érint ezen probléma, és mivel
Fejér megyei szervezetről van szó, más önkormányzatokhoz is benyújthatják igényüket, főleg oda,
ahol érintettek is laknak. Ő nem támogatja ezen hozzájárulást.
Szakál Norbert képviselő: Elmondta, hogy egyetért Király László képviselővel, hogyha nincs cecei
lakos ne támogassák a szervezetet, hiszen 10.000 Ft nem segíti ki őket, több támogatást pedig az
önkormányzat jelenlegi helyzete nem enged.
Fazekas Gábor polgármester: Javasolta a kérelem elutasítását forráshiányra hivatkozva.
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 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással
ellenszavazat nélkül az alábbi határozati javaslatot alkotta:
85/2015.(V.27.) önkormányzati határozata
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezet
kérelmének elutasítása
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
nem áll módjában forráshiány miatt a Vakok és
Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének anyagi
támogatással, így a kérelmét a szervezetnek elutasítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

13. / Döntés a gyermekétkeztető kialakításáról szóló pályázat benyújtásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Cece Nagyközség Önkormányzata a 69/2015.
(IV.29.) önkormányzati határozatában megbízta a Suvi-BAU Kft., hogy a 7013 Cece, Árpád utca 8.
szám alatti Általános Iskola épületében 40 fős gyermekétkeztető kialakításának tanulmány terveit
készítse el, melyhez a pályázat benyújtását tette függővé. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a
pályázat benyújtása nem lehetséges, mert egy kötelező feltételnek nem felel meg az önkormányzat,
mégpedig annak, hogy a saját konyhája legyen, hiszen az önkormányzat vállalkozás útján, Csülök
Bt-vel valósítja meg a gyermekétkeztetést. A Suvi-BAU Kft. árajánlata mellékelten megküldésre
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került, azonban ez az ajánlat okafogyott, mert az önkormányzat önerőből a teljes kivitelezést nem
tudja vállalni.
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:
86/2015.(V.27.) önkormányzati határozata
Döntés a gyermekétkeztető kialakításáról szóló
pályázat benyújtásról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
nem nyújtja be a pályázatát a gyermekétkeztető
kialakítására, tekintettel arra, hogy nem felel meg az
önkormányzat minden pályázati kiírásban foglalt
feltételnek.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

14. / Csók István Múzeum biztonságtechnikai árajánlatainak megtárgyalása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy 3 árajánlatot kért a múzeum biztonságtechnikai
berendezéseinek kiépítésére. Külön kérte a kamerarendszer és a riasztó berendezés árajánlatát
mindegyik vállalkozástól. A Légió Bt. tűz és riasztórendszer kiépítésére 443.670 Ft + ÁFA ajánlatot
adott, a pécsi a székhelyű LDSZ Vagyonvédelmi Kft. a tűzjelző rendszerre 327.700 Ft + ÁFA, a
behatolásjelző rendszerre 319.000 Ft + ÁFA ajánlatot adott, a Rödner Vagyonvédelmi Kft. a riasztóés tűzjelző rendszerre 1.199.007 Ft összeget ajánlott. Valamennyi ajánlatot túl költségesnek talál,
ezért kért egy újabb ajánlatot, mely még nem érkezett meg. Javasolta, hogy a napirendi pontot és az
ebben foglalt döntést napolja el a testület a következő ajánlat benyújtásáig.
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:
87/2015.(V.27.) önkormányzati határozata
Csók
István
Múzeum
biztonságtechnikai
berendezés kiépítésének elnapolásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
elnapolja a Csók István Múzeum biztonságtechnikai
berendezés kiépítéséről való döntését mindaddig, míg
Hornyák József ajánlata nem érkezik meg, majd az azt
követő ülésen jelen napirendi pont megtárgyalásra kerül.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

15. / Szociális szövetkezet tagsági hozzájárulása
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/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy elvi döntés szükséges ahhoz, hogy egy szociális
szövetkezet tagja legyen az önkormányzat. A szociális szövetkezetet Koncz Gyula hozza létre, és
ezen szövetkezetbe kínál tagsági jogviszonyt. Javasolta, hogy a Csincsilla Tenyésztők Értékesítő
Szövetkezetéhez az önkormányzat csatlakozzon, amely valószínű a Cecén működő nyulas
programot is támogatná.
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:
88/2015.(V.27.) önkormányzati határozata
Csincsilla Tenyésztők Értékesítő Szövetkezethez
való csatlakozási szándékról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Csincsilla Tenyésztők Értékesítő Szövetkezetéhez (2903
Komárom
(Koppánymonostor),
Szőlőhegy
23.)
csatlakozik,
tagsági
jogviszony
létrehozását
kezdeményezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

16. / Döntés pályázat benyújtásáról a Polgármesteri Hivatal tető felújításával
kapcsolatban
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy az Önkormányzatnak lehetősége van a Polgármesteri
Hivatal tetőének felújítására, cseréjére, melyhez az önkormányzatnak 786.527 Ft 5 %-os önrészt
kell vállalnia. A kivitelezés teljes összege 15.730.538 Ft. Az árajánlatot a JAKSAÉP-BAU Kft.
adta. A költségvetésből kiolvasható, hogy ezen önrész rendelkezésére áll az önkormányzatnak.
Javasolja ezen pályázat benyújtását, mert önerőből a teljes összeget az önkormányzat vállalni nem
tudja. Az önrész rendelkezésre állásáról is rendelkezni kell a határozatban.
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:
89/2015.(V.27.) önkormányzati határozat
Döntés pályázat benyújtásáról a Polgármesteri
Hivatal tető felújításával kapcsolatban
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
alapján támogatási igényt nyújt be a 7013 Cece, Deák
F. utca 13. szám alatti ingatlan tetőének felújítása
céljából.
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
nyilatkozik, hogy a támogatási szerződés önrésze,
saját forrása 786.527 Ft azaz hétszáznyolcvanhatezerötszázhuszonhét
forint
az
Önkormányzat
rendelkezésére áll.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Fazekas Gábor polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el,
így 21,10 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette.
KMF

Fazekas Gábor
polgármester

Dr. Marinka Nikolett
aljegyző
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