Ikt.szám: ………-1/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. augusztus 14. napján 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
111/2015.(VIII.14.) önkormányzati határozat

112/2015. (VIII.14.) önkormányzati határozat

TÁRGYA

A
megyei
önkormányzatok
rendkívüli
támogatásáról és a települési önkormányzatok
rendkívüli
önkormányzati
költségvetési
támogatásáról szóló pályázat alapján igényelhető
rendkívüli szociális támogatás benyújtásáról
Nyilatkozat a 7013 Cece, 783/7. hrsz-ú ingatlan
vásárlás hozzájárulásához
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 14. napján 8,00
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.
Döntés a települési támogatás kifizetéséhez igényelt rendkívüli támogatásról
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
2.
Nyilatkozat 7013 Cece, 783/7. hrsz-ú ingatlan vásárlás hozzájárulásához
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Ezt követően Fazekas Gábor polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./ Döntés a települési támogatás kifizetéséhez igényelt rendkívüli támogatásról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy lehetőség nyílik a 2015. évben a szociális alapon
nyújtott települési támogatások kifizetéséhez rendkívüli támogatási igény benyújtására. 3
tárgykörben pályázhat az önkormányzat, mely számszaki adatokat, tényeket az előterjesztés
tartalmazza.
Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
111/2015.(VIII.14.) önkormányzati határozat
A
megyei
önkormányzatok
rendkívüli
támogatásáról és a települési önkormányzatok
rendkívüli
önkormányzati
költségvetési
támogatásáról szóló pályázat alapján igényelhető
rendkívüli szociális támogatás 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 rendkívüli szociális támogatásra.
A 2015. évi rendkívüli szociális támogatásokhoz,
települési
támogatás
lakhatáshoz
kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez szükséges támogatási
igény 1.056.000 Ft, azaz egymillió-ötvenhatezer
forint, gyógyszerkiadások viseléséhez szükséges
támogatási igény 45.000 Ft azaz negyvenötezer forint,
a rendkívüli települési támogatás temetési költségek
finanszírozásához szükséges támogatási igény
297.000 Ft azaz kétszázkilencvenhétezer forint.
Összesen a települési támogatás kifizetéséhez igényelt
rendkívüli támogatási igénye az önkormányzatnak
1.398.000
Ft
azaz
egymillióháromszázkilencvennyolcezer forint.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

2. /

Nyilatkozat 7013 Cece, 783/7. hrsz-ú ingatlan vásárlás hozzájárulásához
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Redzsepi Senazi nevében Dr. Bozsitsné dr. Pető
Erzsébet ügyvéd az önkormányzat nyilatkozatát kéri, arra vonatkozóan, hogy a fent nevezett
személy a 7013 Cece, Árpád utca 28. szám alatti ingatlant megvásárolni kívánja, és ez sérti-e az
önkormányzat érdekét. Elmondta, hogy a kérelmező már évtizedek óta ebben az ingatlanban él, nem
látja akadályát a hozzájárulásnak. 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.
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:
112/2015.(VIII.14.) önkormányzati határozat
Nyilatkozat a 7013 Cece, 783/7. hrsz-ú ingatlan vásárlás
hozzájárulásához
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Redzsepi
Senazi által 7013 Cece, Árpád utca 28. szám alatti, 783/7. hsrzú ingatlan vásárlásához hozzájárulását adja, képviselő-testület
megállapította, hogy a tulajdonszerzés önkormányzati érdeket
nem sért.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Fazekas Gábor polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el,
így 8,30 órakor a Képviselő-testület nyilvános rendkívüli ülését berekesztette.
KMF

Fazekas Gábor
polgármester

Dr. Marinka Nikolett
aljegyző
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