
 

 

Ikt.szám: 1757-2/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

90/2015.(VI.24.) önkormányzati határozat A háziorvosi tevékenységekről (I., II., 

gyermekorvos), 2014. évi egészségügyi feladatok 

ellátásairól szóló beszámoló elfogadásáról 

91/2015.(VI.24.) önkormányzati határozat Fogorvosi tevékenységről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

92/2015.(VI.24.) önkormányzati határozat 2014. évi védőnői tevékenységről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

93/2015.(VI.24.) önkormányzati határozat Dzsaja László beadványának megtárgyalásáról 

94/2015.(VI.24.) önkormányzati határozat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

tájékoztatójának elfogadásáról 

95/2015.(VI.24.) önkormányzati határozat Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámolójának 

elfogadásáról 

96/2015.(VI.24.) önkormányzati határozat Cece Nagyközség Önkormányzat Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról 

97/2015.(VI.24.) önkormányzati határozat Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal 

FEB/02/1002-1/2015. számú törvényességi 

felhívásában foglaltak elfogadásáról 

98/2015.(VI.24.) önkormányzati határozat Duna Autóiskolának terem biztosításáról 

gépjárművezetői tanfolyam oktatása céljából  

99/2015.(VI.24.) önkormányzati határozat Lovas fecskendő felújításáról, Zuk típusú 

tűzoltóautó átadásáról  

100/2015.(VI.24.) önkormányzati határozat Döntés pályázat benyújtásáról a Csók István 

Múzeum riasztó-és kamerarendszer kiépítéséről 

101/2015.(VI.24.) önkormányzati határozat Cece, Bethlen G. utca 142. szám alatti ingatlanon 

lévő jelzálogjog törléséről 

102/2015.(VI.24.) önkormányzati határozat Semmelweis nap megtartásának támogatásáról 

103/2015. (VI.24.) önkormányzati határozat Döntés a 7013 Cece, Arany J. utca 5. szám alatti 

lakás felújításáról, bérbe adásáról  

104/2015. (VI.24.) önkormányzati határozat Döntés a 7013 Cece, Madarász köz 5. szám alatti 

lakás tárgyában Kovács-Horváth Máriával kötött 

bérleti szerződés felmondásáról 

105/2015. (VI.24.) önkormányzati határozat A FÖMO-Hús Húsipari és Kereskedelmi Kft. 

kérelmének elutasításáról 

106/2015. (VI.24.) önkormányzati határozat Döntés felhatalmazásról a Korrekt Kút Kft. részére 

 

 

 

RENDELET 

SZÁMA TÁRGYA 

9/2015.(VII.09.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól 

10/2015.(VII.09.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24. 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  polgármester  

Dr. Leposa Zoltán  alpolgármester 

   Csányi Kálmán  képviselő 

Szakál Norbert  képviselő  

   Király László   képviselő 

Albert István   képviselő 

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 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.  Beszámoló a háziorvosi tevékenységekről (I., II. körzet, gyermekorvos), 2014. évi 

egészségügyi feladatok ellátásokról 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

2.  Beszámoló a fogorvosi tevékenységről, 2014. évi egészségügyi feladatok ellátásokról 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

3.  Beszámoló a 2014. évi védőnői tevékenységről 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

4.  Dzsaja László beadványának megtárgyalása 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

5.  Támogatás kérése a cecei juliális megvalósulásához 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

6.  Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

7.  Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

8.  Szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről, új rendelet 

megalkotásáról 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

9.  A közterület használatáról szóló 11/2008. (X.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről, új rendelet megalkotásáról 
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 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

10.  Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1002-5/2015. számú törvényességi 

felhívásban foglaltakról 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

11.  Duna Autósiskola iskolavezetőjének kérelme tanterem biztosítására 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

12.  Zsobrák László kérelme a régi tűzoltó autó megvásárlására 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

13.  Döntés pályázat benyújtásáról a Csók István Múzeum riasztó és tűzjelző berendezéseinek 

kivitelezéséhez 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

14.  Gurzóné Szomszéd Márta kérelme jelzálogjog törlése iránt 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

15.  Egyebek 

 

 

Ezt követően Fazekas Gábor polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

1./ Beszámoló a háziorvosi tevékenységekről (I., II. körzet, gyermekorvos), 

2014. évi egészségügyi feladatok ellátásokról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a háziorvosok, gyermekorvos beszámolója 

megküldésre került a testület tagjai részére. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a testület tagjainak. 

 

Dr. Leposa Zoltán alpolgármester: Elmondta, hogy nagyon sok a beteg, az ügyeleten nagyon sok az 

indokolatlan hívás, és megjegyezte, hogy a legtöbb hívás Vajtáról érkezik. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy hasonlóak a problémák beteg szám tekintetében a 

másik 2 körzetben is a beszámolók alapján. 

 

Dr. Leposa Zoltán alpolgármester: Helyeselt az elmondottakra. 

 

Albert István képviselő: Megkérdezte, hogy a kórházba utaltak száma 24 fő a beszámolóban, ez 

reális szám-e. 

 

Dr. Leposa Zoltán alpolgármester: Elmondta, hogy a sürgősségi osztályra küldik a betegek nagy 

részét, mert beutalóval nagyon későn kapnának időpontot, ez egyfajta trükközés. 

 

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 háziorvosi tevékenységekről (I., II. körzet, 

gyermekorvos), 2014. évi egészségügyi feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadta.” 

 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 

tartózkodással az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

90/2015.(VI.24.) önkormányzati határozat 
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A háziorvosi tevékenységekről (I., II., gyermekorvos), 

2014. évi egészségügyi feladatok ellátásairól szóló 

beszámoló elfogadásáról  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

háziorvosi tevékenységekről (I., II. körzet, gyermekorvos), 

2014. évi egészségügyi feladatok ellátásáról szóló 

beszámolóját elfogadta  

Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester 

 

2. /   Beszámoló a fogorvosi tevékenységről, 2014. évi egészségügyi feladatok 

ellátásokról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy megküldésre került a fogorvos beszámolója. 

Elmondta, hogy számára üdvözlő, hogy a fogmegtartás több mint a húzás. Megkérdezte, hogy van-e 

valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban. 

 

Király László képviselő: Megkérdezte, hogy lehet 451 gyerek az iskolafogászaton, ha 260 gyerek 

jár az iskolába. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy valószínű kétszer voltak, és az óvoda is ide tartozik. 

 

Király László képviselő: Elmondta, hogy akkor gyermekfogászatnak kellene nevezni. 

 

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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

91/2015.(VI.24.) önkormányzati határozat 

Fogorvosi tevékenységről szóló beszámoló 

elfogadásáról  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

fogorvosi tevékenységről szóló beszámolóját elfogadta. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./  Beszámoló a 2014. évi védőnői tevékenységről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy megküldésre került a 2 védőnői körzet beszámolója. 

Megkérdezte, hogy a testület tagjainak van-e hozzászólása, kérdése a beszámolókkal kapcsolatban. 

 

Király László képviselő: Elmondta, hogy ő csak az iskolai védőnő munkájáról tud nyilatkozni, az 

viszont tisztességes, a pedagógusok meg vannak vele elégedve. 
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Fazekas Gábor polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta a mellékelt határozatot. 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

  92/2015.(VI.24.) önkormányzati határozat 

2014. évi védőnői tevékenységről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete az I. és II. védőnői körzetek 2014. évi 

munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4./   Dzsaja László beadványának megtárgyalása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Dzsaja László kérelmet nyújtott be hivatalához. A 

kérelemben kérte, hogy a szomszédságában kialakításra került műfüves labdarugó pálya kialakítását 

megelőzően keletkezett tanulmányokat, mely a zaj hatásokra vonatkozik bocsássa a testület a 

részére, továbbá vizsgálja meg a testület, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelel-e a focipálya 

létesítése. 

Elmondta, hogy a műfüves pálya kialakítását a Magyar Labdarugó Szövetség segítségével az 

Önkormányzat a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezte el, melyet alátámaszt a Szövetség 

Jogi Osztálya, akik közreműködtek a kivitelezési szerződések, és a pálya kialakításával kapcsolatos 

valamennyi dokumentum készítésében. Összességében a pálya kialakítása megfelel a hatályos 

jogszabályi követelményeknek. 

 

Király László képviselő: Elmondta, hogy a kérelmében a kérelmező azt állítja, hogy 1975 óta 

nyugodt környezetben lakott, azonban ő emlékszik, hogy 2-3 éve a kocsma zaja zavarta, tehát már 

akkor sem élt elméletileg nyugodt környezetben.  

 

Albert István képviselő: Elmondta, hogy az általános iskola mellett lakik, ha a pálya zaja zavaró 

tényező, akkor ez is az. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Javasolta, hogy tájékoztassák a kérelmezőt arról, hogy a műfüves 

pálya a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően került kialakításra. Mivel hozzászólás, 

vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a mellékelt határozatot. 

 

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

ellenszavazat nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot alkotta: 

 

93/2015.(VI.24.) önkormányzati határozat 

Dzsaja László beadványának megtárgyalásáról  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta Dzsaja László beadványát és kérésének 

megfelelően megvizsgálta az Önkormányzat tulajdonát 

képező a 7013 Cece, Árpád utca 3. szám alatt lévő 

műfüves pálya kialakításának jogszabályi hátterét. A 
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Képviselő-testület megállapította, hogy a műfüves 

pálya a hatályos jogszabályoknak megfelelően került 

kialakításra a Magyar Labdarugó Szövetség segítésével. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5./  Támogatás kérése a cecei juliális megvalósításához 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Felkérte Sebestyén Éva Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

elnökét, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Sebestyén Éva képviselő: Elmondta, hogy a 2015. július 23-ai ülésen a bizottság megtárgyalta a 

juliális támogatására irányuló napirendi pontot, mely során azt a döntést hozta, hogy a bizottság a 

saját keretéből, amely 500.000 Ft, 150.000 Ft-tal támogatja a juliális megszervezését az 

önkormányzat nevében. 

Továbbá tájékoztatta a testület tagjait, hogy a bizottság keretéből eddig az évben csupán a 

pedagógus napra 35.500 Ft, a húsvéti díszítésre 8.200 Ft került elköltésre. 

 

Király László képviselő: Elmondta, hogy ezúton is szeretné megköszönni a pedagógusnapi 

köszöntőt, nagyon jól esett a kollégáinak, és neki is. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy nagyon szívesen támogatta az önkormányzat. 

 

Király László képviselő: Megkérdezte, hogy áll a szervezés a juliálisra, kik lesznek a fellépők. 

 

Sebestyén Éva képviselő: Elmondta, hogy fellép a juliálison Oszvald Marika, Dj Szatmári és Jucus, 

este pedig a Boros Zenekar zenél, a szervezés jó úton halad. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta a mellékelt határozatot. 

 

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

ellenszavazat nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

94/2015.(VI.24.) önkormányzati határozat 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

tájékoztatójának elfogadásáról  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta Sebestyén Éva Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság tájékoztatását a IX. juliális megszervezésével 

kapcsolatos támogatási összegről. A Képviselő-testület 

egyetért, hogy az Önkormányzat 150.000 Ft-tal 

támogassa az idei juliális megszervezését. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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6. /   Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a mellékelt előterjesztés tartalmazza a Társulás 2014. 

évi tevékenységének beszámolóját. Megkérdezte, hogy van-e kérdés a napirendi ponttal 

kapcsolatban. 

 

Király László képviselő: Megkérdezte, hogy a Háló intézményvezetői állására jelentkeztek-e, és 

mikor várható a döntés. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2015. 

június 30., eddig nyújthatják be pályázataikat a pályázók, eddig 3 pályázó pályázati anyagát ismerte 

meg. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2014. 

évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.” 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

95/2015.(VI.24.) önkormányzati határozat 

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámolójának 

elfogadásáról 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

7./  Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Megkérte az aljegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a helyi esélyegyenlőségi programot a jogszabályi 

előírások alapján 2 évente felül kell vizsgálni, át kell tekinteni. Az előző esélyegyenlőségi 

programot 2013. évben fogadta el a testület, így szükségessé vált annak áttekintése, felülvizsgálata. 

Javasolta, hogy a jogszabály változások miatt a testület vizsgálja felül a helyi esélyegyenlőségi 

programját. 

 

Fazekas Gábor polgármester: A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatát javasolta. 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

 

 

96/2015.(VI.24.) önkormányzati határozata 

Cece Nagyközség Önkormányzat Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Cece Nagyközség Önkormányzatának helyi 

esélyegyenlőségi programját felülvizsgálja, hiszen 

határidő módosítások váltak szükségessé. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8./  Szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet hatályon kívül 

helyezéséről, új rendelet megalkotásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy szükséges hatályon kívül helyezni a februárban 

megalkotott szociális rendelete, egyrészt a preambulum módosítása miatt, másrészt a szociális 

ellátások pontosítása végett. A rendelet tervezetben pontosításra kerültek a szociális ellátásokkal 

kapcsolatos folyósítási kérdések, hatáskörök, ellátási formák. Új ellátási forma a mezőgazdasági 

terménysegély, hiszen az önkormányzat minden évben adományoz a rászorulóknak szociális alapon 

terményt a karácsonyi időszakban, azonban ezen juttatás szabályai nem voltak szabályozva. 

Továbbá bekerült a szociális tűzifa támogatás is mint új ellátási forma az előző rendelethez képest. 

 

Fazekas Gábor polgármester: 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés kapcsán.  

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

mellékelt rendelet tervezetet. 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan a mellékelt rendeletet alkotta: 

 

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

9/2015.(VII.09.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális ellátások helyi szabályairól 

 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

9./  A közterület használatáról szóló 11/2008. (X.21.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről, új rendelet megalkotásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 
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Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy szükséges a 11/2008. (X.21.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezése, hiszen ezen rendelet nem szabályozza teljeskörűen a közterületek 

használatát, továbbá a közterület használatának engedélyezése önkormányzati hatósági ügy, melyről 

határozatban kell, hogy döntsön az illetékes hatóság nem pedig bérleti szerződést köt mint a jelenleg 

hatályos rendeletben. A rendelet tervezete megküldésre került a képviselő testület tagjai részére. 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a rendelet 16. §-ában foglaltakat érdemes megvitatni, 

hogy a mozgóárusítás mely időpontokban engedélyezett. Javasolta, hogy vasárnap és ünnepnapokon 

ne engedélyezzék az árusítást, szombati napokon pedig 9.00-14.00 óráig, hétköznapokon pedig 

8.30-18.00 óráig. 

  

Fazekas Gábor polgármester: 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés kapcsán.  

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

a mellékelt rendelet tervezetet az előbb elhangzott módosítással. 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan a mellékelt rendeletet alkotta: 

 

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

10/2015.(VII.09.) önkormányzati rendelete 

 

a közterültek használatáról 

 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

10. /   Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1002-5/2015. számú 

törvényességi felhívásban foglaltakról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal felszólította az 

önkormányzatot, hogy vizsgálja felül az elutasító döntését, hiszen a Károlyi Mihály utca elnevezés 

törvénysértő, tekintettel az Mötv-ben foglaltakra. Természetesen fenntarthatja a döntését a testület, 

de abban az esetben bíróságon érvényesíti jogát a Kormányhivatal. 

 

Sebestyén Éva képviselő: Elmondta, hogy véleménye szerint meg lehetne próbálni a bírósági utat, 

hiszen ezen elnevezést használják nagyon sok helyen, tanítják az iskolákban is, érettségi tétel is ezen 

történelmi időszak, így nem biztos, hogy a bíróságon elveszítenénk a pert. 

 

Király László képviselő: Javasolta, hogy Károly Róbert utca elnevezés legyen a Károlyi Mihály utca 

helyett. 

 

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 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

97/2015.(VI.24.) önkormányzati határozata 

 Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1002-

1/2015. számú törvényességi felhívásában foglaltak 

elfogadásáról 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

70/2015. (IV.29.) önkormányzati határozatát hatályon 

kívül helyezi, és a következő határozatot hozza: 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

megvizsgálta a Fejér Megyei Kormányhivatal 

FEB/02/1002-1/2015. számú törvényességi felhívásában 

foglaltakat, mely keretében felülvizsgálata Cece 

közigazgatási területén lévő valamennyi közterület, 

közintézmény elnevezését, és megállapította, hogy a 

Károlyi Mihály utca elnevezés az Mötv. 14. § (2) 

bekezdésében foglaltakkal ellentétes. A Képviselő-

testület a Károlyi Mihály utca elnevezést megváltoztatja 

Károly Róbert utca elnevezésre. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

11. /   Duna Autósiskola iskolavezetőjének kérelme tanterem biztosítására 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Duna Autósiskola kérelmet nyújtott be az 

önkormányzathoz, hogy 10 fő részére a művelődési házban termet biztosítson gépjárművezetői 

tanfolyam oktatására. Az autósiskola 50.000 Ft bérleti díjat tudna maximum fizetni, tekintettel az 

alacsony létszámra, 7-8 alkalomról lenne szó. Javasolta, hogy a Művelődési Házban az Aula termét 

biztosítsa az Önkormányzat a Duna Autósiskolának 50.000 Ft-ért. 

 

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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

98/2015.(VI.24.) önkormányzati határozata 

Duna Autóiskolának terem biztosításáról 

gépjárművezetői tanfolyam oktatása céljából  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Duna Autósiskolának (iskolavezető: Leveles János, 

székhely: 7030 Paks, Gagarin utca 2.) a Művelődési Ház 

Aula termét biztosítja egyszeri 50.000 Ft azaz ötvenezer 

forint összeg ellenében gépjárművezetői tanfolyam 

oktatása céljából. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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12. /   Zsobrák László kérelme a régi tűzoltó autó megvásárlására 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Zsobrák László kérelmet nyújtott be a Képviselő-

testület felé, hogy az évek óta használaton kívüli Zuk típusú tűzoltó autót megvásárolná vagy annak 

ellenértékeként a lovas fecskendő teljes felújítását, restaurálását elvégezné. Javasolta, hogy a lovas 

fecskendőt újítsa fel a kérelmező a Zuk típusú tűzoltóautóért cserébe. 

Albert István képviselő: Javasolta, hogy addig ameddig nem újítja fel a lovas fecskendőt, addig ne 

adják át a tulajdonjogot. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Javasolta, hogy átadás-átvételi megállapodásban rögzítésre kerüljön, 

hogy restaurálásra átadja Cece Nagyközség Önkormányzata a lovas fecskendőt az átvételtől 

számított 6 hónapra, és annak elkészülését követően átadásra kerül a Zuk típusú gépjármű és annak 

tulajdonjoga. 

 

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 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, egyhangúlag az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

99/2015.(VI.24.) önkormányzati határozata 

Lovas fecskendő felújításáról, Zuk típusú tűzoltóautó 

átadásáról  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

átadja Zsobrák László 7013 Cece, Kossuth L. utca 67. 

szám alatti lakosnak az Önkormányzat tulajdonában lévő 

Zuk típusú tűzoltó autót, feltéve, ha Zsobrák László 6 

hónapon belül a lovas fecskendő felújítását, restaurálását 

elvégzi. Szükséges egy átadás-átvételi megállapodás 

megkötése, melyben rögzítésre kerül, hogy restaurálásra 

átadja Cece Nagyközség Önkormányzata a lovas 

fecskendőt az átvételtől számított 6 hónapra, és annak 

elkészülését követően átadásra kerül a Zuk típusú 

gépjármű és annak tulajdonjoga. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy 

az átadás-átvételi megállapodást aláírja. 

Felelős: polgármester 

    Határidő: azonnal 

 

13. /   Döntés pályázat benyújtásáról a Csók István Múzeum riasztó és tűzjelző 

berendezéseinek kivitelezéséhez 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy lehetősége van az önkormányzatnak pályázatot 

benyújtania a Csók István Múzeum riasztó-és kamerarendszer kiépítésére. Több árajánlatot bekért 

az önkormányzat, így ezek alapján megállapítható a pályázatban kikötött önrész összege is, mely 

jelen esetben 300.000 Ft. Véleménye szerint ezen pályázat benyújtásával, lehetséges elnyerésével 

biztosítani tudja az önkormányzat az ősszel berendezésre kerülő múzeum biztonságát. 
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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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

 

 

  100/2015.(VI.24.) önkormányzati határozat 

Döntés pályázat benyújtásáról a Csók István 

Múzeum riasztó-és kamerarendszer kiépítéséről 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az emberi erőforrás minisztere által meghirdetett 

pályázat és a Magyarország 2015. évi költségvetéséről 

szóló 2014. évi C. törvény alapján támogatási igényt 

nyújt be a 7013 Cece, Arany J .utca 1. szám alatti 

Csók István Múzeum riasztó-és kamerarendszer 

kiépítése céljából.  

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

nyilatkozik, hogy a támogatási szerződés önrésze, 

saját forrása 300.000 Ft azaz háromszázezer forint az 

Önkormányzat rendelkezésére áll. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester 

 

 

14. /   Gurzóné Szomszéd Márta kérelme jelzálogjog törlése iránt 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Gurzóné Szabó Márta mint Nemes Gábor gondnoka 

azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Cece, Bethlen G. utca 142. szám alatti 

ingatlanon lévő jelzálogjogot az önkormányzat törölje le, hiszen a 21.539 Ft évekkel ezelőtt 

kiegyenlítésre került. Elmondta, hogy valóban ez az összeg kifizetésre került, csupán a törlésről nem 

döntött az akkori testület, melyet most pótolni kell. 

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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

101/2015.(VI.24.) önkormányzati határozata 

Cece, Bethlen G. utca 142. szám alatti ingatlanon 

lévő jelzálogjog törléséről 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

7013 Cece, Bethlen G. utca 142. szám alatti ingatlanon 

lévő 21.539 Ft jelzálogjogot, mely a magánszemélyek 

kommunális adó tartozása miatt került bejegyzésre, 

kiegyenlítés okán törli. Felhatalmazza a testület a 
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polgármestert, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Sárbogárdi Járási Hivatal illetékes osztályán a törlést 

jegyeztesse be. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

15. /   Egyebek 
  

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a fogorvosi beszámolóból értesült, továbbá az 

alpolgármester úrral történő egyeztetés alapján javasolja, hogy Semmelweis nap keretében köszönje 

meg az önkormányzat az itt elvégzett munkáját Hirsch doktor úrnak, hiszen 40 éve teljesít Cecén. 

 

Dr. Leposa Zoltán alpolgármester: Elmondta, hogy Burián Attila35 éve, Babos Éva doktornő 25 éve 

és ő is 25 éve dolgozik Cecén. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy kb. 16 főnek a Paradicsom Csárdában rendeznének 

egy vacsorát, hiszen az asszisztenseket is megilleti a dicséret, továbbá az orvosoknak egy jelképes 

tárgyi ajándékot adnának. Mindössze ezen rendezvény 100.000 Ft-ba kerülne, melyhez a testület 

jóváhagyását kéri. 

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, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

102/2015.(VI.24.) önkormányzati határozata 

Semmelweis nap megtartásának támogatásáról 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Semmelweis nap megtartásához 100.000 Ft összeggel 

hozzájárul, ezzel kívánja megköszönni a körzeti orvosok, 

gyermekorvos, fogorvos és asszisztensek áldozatos 

munkáját. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a sportöltöző melletti lakást fel kellene újítani, és 

2015. szeptember 1. napjától Major László cecei lakosnak ki lehetne adni. A lakásban a bojler és a 

lámpák visszakötése szükséges, feltöltős villany beszerelése indokolt, továbbá falfestéssel 

komfortosabbá kell tenni a kiadni szándékolt lakást. A bérleti szerződésben ki kell kötni, hogy 2 

havi díjtartozásnál nem lehet több. A fűtés egyedi fűtés, kályha. 

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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

  103/2015.(VI.24.) önkormányzati határozat 
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Döntés a 7013 Cece, Arany J. utca 5. szám alatti 

lakás felújításáról, bérbe adásáról  

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 7013 Cece, Arany J. utca 5. szám alatti, sportöltöző 

melletti lakást felújítja (bojler, lámpák visszakötése, 

falfestés, feltöltős villany biztosítása), majd 2015. 

szeptember 1.  napjától bérbe adja Major László 7013 

Cece, Malom köz 1. szám alatti lakosnak. A bérleti díj 

231 Ft/m2/hó a 10/2006. (III.22.) önkormányzati 

rendeletben foglaltak alapján. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 1. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Kovács-Horváth Mária az önkormányzat 

tulajdonában lévő 7013 Cece, Madarász köz 5. szám alatti ingatlan bérleti díját több mint egy éve 

nem fizeti. Javasolta, hogy az előbb elmondottak szerint a szerződésben foglaltak és a Ptk. szabályai 

alapján a bérleti szerződést mondja fel az önkormányzat, és szólítsa fel a bérlőket az ingatlan 

elhagyására. 

 

Király László képviselő: Valóban szomorú, hogy nem fizet bérleti díjat eddig a gyerekekre 

tekintettel nem lépett a hivatal, de tovább nem várhat az önkormányzat. 

 

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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

  104/2015.(VI.24.) önkormányzati határozat 

Döntés a 7013 Cece, Madarász köz 5. szám alatti 

lakás tárgyában Kovács-Horváth Máriával kötött 

bérleti szerződés felmondásáról 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 7013 Cece, Madarász köz 5. szám alatti bérlemény 

tárgyában Kovács-Horváth Máriával kötött bérleti 

szerződést felmondja, tekintettel arra, hogy a bérlő a 

bérleti díjat több mint egy éve nem fizeti, így a 

szerződésben foglaltak, és a polgári törvénykönyvben 

foglaltak alapján felmondja. A Képviselő-testület 

felszólítja a bérlőt, hogy az ingatlant hagyja el. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy 

a felszólítást, és a szerződést felmondást aláírja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a FÖMO-Hús Húsipari és Kereskedelmi Kft. 

kérelmet nyújtott be, hogy a szociális eredetű, kommunális minőségű, kizárólag zárt tartályban, 

medencében gyűjtött szennyvizet a cecei szennyvíztelepre szeretné szállítani, és ehhez engedélyt 

kér. Tekintettel arra, hogy a szennyvíztelep befogadó képessége záros, a Fejérvíz Zrt. tájékoztatása 
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alapján a befogadott szennyvíz jelenleg a telepnek a maximális befogadását eléri, a kérelmet el kell 

utasítania a testületnek. 

 

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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

 

 

  105/2015.(VI.24.) önkormányzati határozat 

A FÖMO-Hús Húsipari és Kereskedelmi Kft. 

kérelmének elutasításáról 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

FÖMO-Hús Húsipari és Kereskedelmi Kft. kérelmét 

elutasítja, tekintettel arra, hogy a szennyvíztelep a 

szennyvíz maximális befogadó képességét elérte. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Korrekt Kút Kft. a testület hozzájárulását kéri, hogy 

a régi tejüzem terület hasznosítása iránt tárgyalásokat kezdeményezzen. Javasolta a hozzájárulás 

megadását. 

 

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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

  106/2015.(VI.24.) önkormányzati határozat 

Döntés felhatalmazásról a Korrekt Kút Kft. 

részére 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Korrekt Kút Kft-t, hogy a 7013 Cece, 

197 hrsz-ú ingatlan hasznosítása iránt tárgyalásokat 

folytasson az Önkormányzat nevében, amely a 

településen munkahelyeket teremthet. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

így 17,40 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette. 

 

KMF 
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Fazekas Gábor          Dr. Marinka Nikolett 

        polgármester            aljegyző  

  

 


