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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

113/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

gazdálkodásának első féléves alakulásáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

114/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

költségvetés módosításáról 

115/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat Cece Nagyközség Önkormányzat 2015. évi 

gazdálkodásának első féléves alakulásáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

116/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. 

évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

117/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 

118/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 

rendelet felülvizsgálatáról 

119/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat Lomtalanítás elrendeléséről 

120/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat Cecei Óvoda 2014/2015-ös nevelési évben végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

121/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat Cece Nagyközség Önkormányzata 2015. évi 

munkatervének módosításáról 

122/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat Döntés megbízási szerződés megkötéséről 

gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátása 

tárgyában 

123/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat Staudt Gábor képviselő kérelmének 

megtárgyalásáról 

124/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat 2016-2030 évi Gördülő Fejlesztési Terv 

elkészítéséről, és engedélyeztetéséről (ivóvíz) 

125/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat 2016-2030 évi Gördülő Fejlesztési Terv 

elkészítéséről, és engedélyeztetéséről (szennyvíz) 

126/2015. (IX.25.) önkormányzati határozat Sebestyén Mária kérelmének megtárgyalásáról 

127/2015. (IX.25.) önkormányzati határozat Közkifolyó kutak mérősítéséről 

128/2015. (IX.25.) önkormányzati határozat Közétkeztetés tárgyában kötött szállítási szerződés 

megszüntetéséről, beszerzési eljárás kiírásáról 

 

 

 

RENDELET 

SZÁMA TÁRGYA 

11/2015.(X.8.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

szóló 5/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 

 

12/2015.(X.8.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

13/2015.(X.8.) önkormányzati rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól 

14/2015.(X.8.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 
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15/2014. (V.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 25. napján 

16,00 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 

Sebestyén Éva   képviselő  

 

Távol maradt: Albert István   képviselő 

 

Tanácskozási joggal résztvevő: 
    

   dr. Marinka Nikolett  aljegyző 

 

Meghívottak:  Mészáros Istvánné  Cecei Óvoda intézményvezető 

   Kiss Ágnes   pénzügyi előadó 

 

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.  Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásának első féléves 

alakulásáról 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző, Kiss Ágnes pénzügyi előadó 

2.  Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosításának véleményezése 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző, Kiss Ágnes pénzügyi előadó 

3.  Tájékoztató Cece Nagyközség Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának első féléves 

alakulásáról 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi előadó 

4.  Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi előadó 

5.  Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 
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6.  Az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás 

benyújtásáról 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

8. A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló rendelet módosítása 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

9.  Beszámoló a Cecei Óvoda 2014/2015-ös nevelési évben végzett tevékenységéről 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

10.  2015. évi munkaterv módosítása 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

11.  A kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

12.  Döntés megbízási szerződés megkötéséről gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátása 

tárgyában 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

13.  Staudt Gábor képviselő kérelme irodabérlet iránt 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

14.  Gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

15.  Fejér Víz Zrt. kérelme a 2016-2030 évi Gördülő Fejlesztési Terv elkészítése, és 

engedélyeztetése iránt 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

16.  Sebestyén Mária kérelme 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

17.  Cecei közkifolyó kutak mérősítésének megtárgyalásáról 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

18.  Csülök Bt. és az Önkormányzat között közétkeztetés tárgyában kötött szállítási szerződés 

megszüntetése, beszerzés kiírása iskolai étkeztetés tárgyában 

  Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 19.  Egyebek 

 

 

Ezt követően Fazekas Gábor polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

1./ Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásának 

első féléves alakulásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző, Kiss Ágnes pénzügyi előadó 

 

Fazekas Gábor polgármester: Felkérte Király László pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a 

bizottság döntését a napirendi ponttal kapcsolatban, továbbá felkérte Dr. Marinka Nikolett 

aljegyzőt, hogy amennyiben az írásbeli előterjesztést kiegészíteni kívánja tegye meg. 

 

Király László képviselő: Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és 

a Közös Hivatal 2015. évi első féléves gazdálkodásának alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadta, 

kielégítőnek találja a bizottság a féléves teljesítési adatokat. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az előterjesztésben foglaltakat fenntartja és 

kiegészíti azzal, hogy a Közös Hivatal költségvetésének tervezése véleménye szerint jól sikerült, 
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hiszen a féléves adatok az arányosságot tükrözik, kivéve a központi orvosi ügyelet 

hozzájárulásainak hiányát, de ez a körülmény kivédhetetlen. 

 

Dr. Leposa Zoltán alpolgármester: Megkérdezte, hogy hogyan lehetne ösztönözni a Társulás tagjait 

a hozzájárulások fizetésére.  

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy ösztönözni nem nagyon lehet, valószínű a nem 

fizető önkormányzatok nem rendelkeznek megfelelő forrással, ez az oka a tartozásuknak, melyet a 

Közös Hivatal befolyásolni nem tud. 

 

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 Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 

évi gazdálkodásának első féléves alakulásáról szóló tájékoztatóját elfogadta.” 

 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

113/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat 

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

gazdálkodásának első féléves alakulásáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

gazdálkodásának első féléves alakulásáról szóló 

tájékoztatóját elfogadta. 

Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester 

 

2. /   Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosításának 

véleményezése 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző, Kiss Ágnes pénzügyi előadó 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy megküldésre került az előterjesztés, mely 

tartalmazza, hogy mely előirányzatokat kell módosítani és milyen okból. Elmondta, hogy ezen 

módosítás a költségvetést nagy vonalakban nem változtatja meg csupán helyesbíteni kell az 

adatokat a féléves teljesüléshez mérten. 

 

Dr. Leposa Zoltán alpolgármester: Megkérdezte, hogy a járulék soron miért ilyen magas arányú a 

teljesítés. 

 

Kiss Ágnes pénzügyi előadó: Elmondta, hogy a járulék soron azért magasabb arányú a teljesítés, 

mert az államkincstár központilag, ha a számok megyei szinten nem egyeznek módosíthatja, így 

nem teljesen pontosak az adatok, de ez rendszer hibának tudható be. 

 

Király László képviselő: Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a Közös Hivatal 2015. évi 

költségvetésének módosítását és javasolja a Képviselő-testületnek a módosítás elfogadását. 

 

Fazekas Gábor polgármester:  

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a határozati javaslattal kapcsolatban. 
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Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az 

előterjesztésbe foglalt határozati javaslatot. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

 

114/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat 

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

költségvetés módosításáról  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Cecei Közös 

Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2015. évi költségvetés módosítására irányuló 

előterjesztés tartalmát.  

Az előterjesztést elfogadva a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosításáról az 

alábbi döntést hozta:  

 

I. A Képviselő-testület a Hivatal költségvetését 84.198 ezer forint bevételi és 88.715 ezer 

forint kiadási előirányzattal elfogadja. 

A kiadási előirányzatból a személyi juttatás előirányzatot 40.015 ezer forinttal, a 

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot 11.207 

ezer forinttal, dologi kiadás előirányzatot 37.066 ezer forinttal jóváhagyja. 

 

II. A Képviselő-testület felhatalmazza Cece Nagyközség polgármesterét és a jegyzőt, hogy 

a Hivatal költségvetésének módosítását Cece Nagyközség Önkormányzat költségvetés 

módosításában történő megjelenítéséről rendelettervezet előkészítésének formájában 

gondoskodjon.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

3./  Tájékoztató Cece Nagyközség Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának 

első féléves alakulásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi előadó 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy megküldésre került tájékoztató a féléves alakulásról, 

mely véleménye szerint kielégítő adatokat mutat, hiszen arányos a teljesítés, a következő napirendi 

pontban csak néhány módosítást kell megtenni, ahhoz hogy összhangban legyen a teljesítés és a 

költségvetés. Például a dologi kiadásokat kell módosítani, továbbá az adókat, mert a teljesítések 

elmaradtak a vártaktól. Továbbá kisebb előirányzat módosításokat kell végrehajtani. Megkérte 

Király László pénzügyi bizottság elnökét, hogy számoljon be a bizottsági ülésen elhangzottakról e 

napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Király László képviselő: Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és 

az Önkormányzat 2015. évi első féléves gazdálkodásának alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadta, 

kielégítőnek találja a bizottság a féléves teljesítési adatokat. 

 

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

szavazásra bocsátotta az alábbi határozatot: 
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„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cece Nagyközség Önkormányzat 2015. évi 

gazdálkodásának első féléves alakulásáról szóló tájékoztatóját elfogadta.” 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

 

 

  115/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat 

Cece Nagyközség Önkormányzat 2015. évi 

gazdálkodásának első féléves alakulásáról 

szóló tájékoztató elfogadásáról  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cece Nagyközség 

Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának első féléves alakulásáról szóló 

tájékoztatóját elfogadta  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4./   Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Kiss Ágnes pénzügyi előadó 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a rendelet módosítás tervezete megküldésre került a 

testület tagjai részére. Megkérte Király László pénzügyi bizottsági elnököt, hogy ismertesse a 

bizottság döntését. 

 

Király László képviselő: Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének módosítását és javasolja a Képviselő-testületnek a módosítás elfogadását. 

 

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. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan a mellékelt rendeletet alkotta: 

 

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

11/2015.(X.8.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.13.)  

 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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5./  Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi 

tűzvédelmi tevékenységéről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a tűzoltóság megküldte a beszámolóját, mely nagyon 

részletes és kiterjedt beszámoló. Megkérdezte van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal 

kapcsolatban. 

 

Király László képviselő: Elmondta, hogy a népességi adatok nem szerepelnek jól a beszámolóban, 

de valószínű, hogy ez elírás. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Mivel további hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem 

hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozatot: 

„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.” 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

116/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat 

Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárdi 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről 

szóló beszámolóját elfogadta.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. /   Az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatás benyújtásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy 2015. szeptember 30. napja a benyújtási határideje a 

szociális tűzifa pályázatnak. Tekintettel arra, hogy településünk nem a leghátrányosabb helyzetű, 

ezért önerő hozzájárulása mellett igényelhető támogatás. A 2014. évben 107 m3 fát kapott az 

önkormányzat, ezért javasolta, hogy igényeljenek 126 m3 fát, amelyhez 160.20 Ft önerőt biztosít az 

önkormányzat. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

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

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete A Magyarország 2015. évi központi 

költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 

fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatása jogcím szerint települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatásra igényt nyújt be vissza nem térítendő szociális tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra. 

A Képviselő-testület a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete igénybe vehető 126 m3 tűzifára nyújtja be 

igényét, 160.020 Ft önerő hozzáadása mellett. 
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Cece Nagyközség Önkormányzat az önerő összegével, saját résszel 160.020 Ft-tal azaz 

százhatvanezer-húsz forinttal rendelkezik.” 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

 

 

 

  117/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat 

a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésről 

szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi 

önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása 

jogcím szerint települési önkormányzatok szociális 

célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra igényt nyújt be vissza nem térítendő 

szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásra. 

A Képviselő-testület a szociális célú tűzifában 

részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

igénybe vehető 126 m3 tűzifára nyújtja be igényét, 

160.020 Ft önerő hozzáadása mellett. 

Cece Nagyközség Önkormányzat az önerő 

összegével, saját résszel 160.020 Ft-tal azaz 

százhatvanezer-húsz forinttal rendelkezik. 

 

Határidő: azonnal 

 

 Felelős: polgármester, jegyző 

 

7./  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

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

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a FEB/02/17-1/2015. számú Fejér Megyei 

Kormányhivatal által megküldött levélben, a Kormányhivatal felszólította Cece Nagyközség 

Önkormányzatát, hogy a települési hulladék vonatkozásában az önkormányzat nem tett eleget, vagy 

nem teljeskörűen tett eleget rendeletalkotási kötelezettségének. Az előterjesztés tartalmazza, hogy 

mely okok miatt szükséges az új rendelet megalkotása. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Képviselőknek az előterjesztés 

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

a mellékelt rendelet tervezetet. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan a mellékelt rendeletet alkotta: 

 

 

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

12/2015.(X.8.) önkormányzati rendelete 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  

 

közszolgáltatásról 

 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

8./  A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló rendelet módosítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a FEB/02/17-1/2015. számú Fejér Megyei 

Kormányhivatal által megküldött levélben, a Kormányhivatal felszólította Cece Nagyközség 

Önkormányzatát, hogy a települési hulladék vonatkozásában az önkormányzat nem tett eleget, vagy 

nem teljeskörűen tett eleget rendeletalkotási kötelezettségének. Az önkormányzat eleget tett a 

törvényben meghatározott minimum követelményeknek, így véleménye szerint a rendelet 

módosítására nincs szükség. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Mivel további hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem 

hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozatot: 

„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a FEB/02/17-1/2015. számú 

Fejér Megyei Kormányhivatal által küldött törvényességi felhívást, és megállapította, hogy az 

önkormányzat eleget tett a törvényben meghatározott követelményeknek.” 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

118/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat 

A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatáról  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

FEB/02/17-1/2015. számú Fejér Megyei Kormányhivatal által küldött 

törvényességi felhívást, és megállapította, hogy az önkormányzat eleget tett 

a törvényben meghatározott követelményeknek. 

Felelős: polgármester, jegyző 

      Határidő: azonnal 
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Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a rendelet tartalmazza azt, hogy a szolgáltató köteles 

évente egy alkalommal lomtalanítást tartani a településen. Megkérdezte, hogy a képviselő-testület 

elrendelei-e a lomtalanítást vagy szükségtelennek tartja. 

 

Szakál Norbert képviselő: Javasolta, hogy októberben vagy novemberben tartsanak lomtalanítást a 

szolgáltatók, és azt szórólapokkal jelezzék a lakosság felé. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Egyetért a javaslattal. Mivel további hozzászólás, vélemény, módosító 

javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozatot: 

„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Vertikál Zrt-t, hogy az éves 

lomtalanítást szervezze meg 2015. október vagy november hónapban. A lomtalanítás időpontjáról 

szórólapok útján tájékoztassa a lakosságot a szolgáltató.” 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

119/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat 

Lomtalanítás elrendeléséről  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Vertikál Zrt-t, 

hogy az éves lomtalanítást szervezze meg 2015. október vagy november 

hónapban. A lomtalanítás időpontjáról szórólapok útján tájékoztassa a 

lakosságot a szolgáltató. 

Felelős: polgármester 

      Határidő: azonnal 

 

 

9./  Beszámoló a Cecei Óvoda 2014/2015-ös nevelési évben végzett 

tevékenységéről 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy az intézményvezető kiterjedt beszámolót készített az 

óvoda működéséről. Megkérdezte az intézményvezetőt, hogy kívánja-e kiegészíteni a leírtakat. 

 

Mészáros Istvánné intézményvezető: Elmondta, hogy az óvoda több ellenőrzést is kapott az idei 

évben, melynek kisebb hibákkal, de törvényesen megfelelt. Elmondta, hogy a továbbiakban nem 

kívánja kiegészíteni a beszámolóját. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Mivel további hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem 

hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozatot: 

„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Óvoda 2014/15-ös nevelési évben 

végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.” 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

120/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat 

Cecei Óvoda 2014/2015-ös nevelési évben végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Óvoda 

2014/15-ös nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját 

elfogadta.  
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Felelős: polgármester, jegyző 

      Határidő: azonnal 

 

10. /   2015. évi munkaterv módosítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a 2014. december 22. napján 138/2014. (XII.22.) 

önkormányzati határozatban elfogadott 2015. évi munkatervben a hatodik rendes testületi ülés 

időpontja 2015. szeptember 30. Azonban a 138/2014. (XII.22.) önkormányzati határozat egy 

normatív határozat, melytől ha eltér a képviselő-testület módosítani szükséges.  

Tekintettel arra, hogy a hatodik rendes testületi ülés időpontjáig több halaszthatatlan döntést kell 

hoznia a testületnek módosítani kell a határozatot, 2015. szeptember 25. napjára. A fenti változás 

miatt szükséges a 138/2014. (XII.22.) önkormányzati határozat módosítása. 

 

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 

előterjesztésben lévő határozati javaslatot. 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

121/2015.(IX.25.) önkormányzati határozata 

Cece Nagyközség Önkormányzata 2015. évi 

munkatervének módosításáról 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 

megtárgyalta és elfogadta Cece Nagyközség 

Önkormányzata 2015. évi munkatervének módosítását. 

A 2015. évi módosított munkatervet a határozat 

melléklete tartalmazza. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

11. /   A kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló rendelet 

megalkotásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a mellékelt törvényességi felhívásban foglaltak 

alapján szükséges az önkormányzatnak megalkotni a rendeletet. A tervezet a testületnek 

megküldésre került. 

 

Dr. Leposa Zoltán alpolgármester: Javasolta, hogy egészítsél ki a rendeletet azzal, hogy 

kötelezettségszegés esetén, mely szervhez kell fordulni. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Javasolta, hogy az alábbi módosítással fogadja el a testület a 

rendeletet. 
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„9. § Aki e rendeletben foglaltakkal ellentétes magatartást észlel, ezen kötelezettségszegést a Cecei 

Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének kell jelezni, aki köteles írásban értesíteni a sérülés 

keletkezése szerinti illetékes járási-egészségügyi hatóságot.” 

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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan a mellékelt rendeletet alkotta: 

 

 

 

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

13/2015.(X.8.) önkormányzati rendelete 

 

a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól  

 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

12. /   Döntés megbízási szerződés megkötéséről gyepmesteri, állatmentési 

tevékenység ellátása tárgyában 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy szükséges a megbízási szerződés újbóli megkötése, 

mivel a Kormányhivatal a gyepmesteri szerződéseket felülvizsgálta, és aggályos részeket, 

törvényben meghatározott kötelező elemeket nem tartalmazott. A díjtételek változatlanok, csupán 

tartalmilag változik a szerződés. 

 

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 Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízási szerződést köt az Alpha-Vet Kft-

vel (8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.) a gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátása tárgyában. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt megbízási szerződést aláírja.” 

 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, egyhangúlag az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

122/2015.(IX.25.) önkormányzati határozata 

Döntés megbízási szerződés megkötéséről gyepmesteri, 

állatmentési tevékenység ellátása tárgyában  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízási szerződést köt az Alpha-Vet Kft-vel (8000 

Székesfehérvár, Homoksor 7.) a gyepmesteri, állatmentési 

tevékenység ellátása tárgyában. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a mellékelt megbízási szerződést aláírja. 
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Felelős: polgármester 

      Határidő: azonnal 

 

13. /  Staudt Gábor képviselő kérelme irodabérlet iránt 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy telefonon megkereste Staudt Gábor önkormányzati 

képviselő, hogy a Jobbik pártjának irodát szeretne bérelni 2015. szeptember 18. napjától 

határozatlan időre. Az Országgyűlés Hivatalának kell kiállítani a számlát, így 3 oldalú szerződés 

jönne létre. A bérleti díj összege 13.794 Ft/hó. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

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

alábbi határozati javaslatot: 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

  123/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat 

Staudt Gábor képviselő kérelmének 

megtárgyalásáról  
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3 oldalú bérleti szerződést köt az Országgyűlés 

Hivatala (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.) és 

Staudt Gábor országgyűlési képviselővel a 7013 Cece, 

Szabadság tér 18. szám alatti önkormányzati 

ingatlanban lévő 22.5 m2 területű iroda iránt. A bérlet 

összege 13.794 Ft/hó, a bérleti szerződést a felek 

2015. szeptember 18. napjától kötik meg határozatlan 

időre. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a mellékelt bérleti szerződést 

aláírja. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: polgármester 

 

 

14. /   Gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet módosítására azért van szükség, mert a rendelet 5. §-ában hivatkozott 

szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendeletet a testület hatályon 

kívül helyezte, és megalkotta helyette a 9/2015. (VII.09.) önkormányzati rendeletet. 

Így ezen jogszabályváltozást rögzíteni kell a 15/2014. (V.14.) önkormányzati rendelet 5. §-ában. 

 

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. 
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan a mellékelt rendeletet alkotta: 

 

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

14/2015.(X.8.) önkormányzati rendelete 

 

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 15/2014. (V.14.)  

 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

 

15. /  Fejér Víz Zrt. kérelme a 2016-2030 évi Gördülő Fejlesztési Terv elkészítése, 

és engedélyeztetése iránt 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy telefonon megkereste a Fejérvíz Zrt., hogy a 

képviselő-testület bár hozott döntést a Gördülő Fejlesztési Terv elkészítéséről, azonban a 

határozatban nem határozta meg pontosan az időintervallumot, és nem hozott külön döntést a 

szennyvíz és az ivóvíz tekintetében, ezért szükséges újabb határozatokat hozni. 

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 Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016-2030. évi ivóvíz Gördülő Fejlesztési 

Terv elkészítésével, és engedélyeztetésével a Fejér Víz Zrt.-t bízza meg.” 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

124/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat 

2016-2030 évi Gördülő Fejlesztési Terv elkészítéséről, és 

engedélyeztetéséről (ivóvíz) 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016-2030. évi 

ivóvíz Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével, és engedélyeztetésével a 

Fejér Víz Zrt.-t bízza meg. 

Határidő: azonnal 

 Felelős: Fazekas Gábor polgármester 

 

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

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016-2030. évi szennyvíz Gördülő 

Fejlesztési Terv elkészítésével, és engedélyeztetésével a Fejér Víz Zrt.-t bízza meg.” 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

125/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat 
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2016-2030 évi Gördülő Fejlesztési Terv elkészítéséről, és 

engedélyeztetéséről (szennyvíz) 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016-2030. évi 

szennyvíz Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével, és engedélyeztetésével a 

Fejér Víz Zrt.-t bízza meg. 

Határidő: azonnal 

 Felelős: Fazekas Gábor polgármester 

 

 

16. /  Sebestyén Mária kérelme 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Sebestyén Mária Cece, Eötvös utca 20. szám alatti 

lakos kérelemmel élt a testület felé, hogy az Eötvös utcáról nyíló kis mellékutcán lévő 2 db 

villanyoszlop, de a házától még 30 méterre van az égőtest, ezért kéri, hogy az égőtestet helyezzék át 

a másik villanyoszlopra, hogy sötétedéskor láthasson. Javasolta, hogyha nincs műszaki akadálya a 

szolgáltató részéről a lámpatest áthelyezésének akkor megvalósítja az önkormányzat az áthelyezést. 

 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

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

alábbi határozati javaslatot: 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

  126/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat 

Sebestyén Mária kérelmének megtárgyalásáról  

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta Sebestyén Mária kérelmét. A Képviselő-

testület megkeresi a szolgáltatót, amennyiben nincs 

műszaki akadálya a lámpatest égő cseréjének az 

önkormányzat az áthelyezést végrehajtja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

17. /  Cecei közkifolyó kutak mérősítésének megtárgyalásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Fejér Víz Zrt. jelezte, hogy jövő évtől mérősíteni 

fogják a közkifolyó kutakat, és annak valamennyi terhét az önkormányzatnak fogják kiszámlázni. 

Ezért szüksége van felülvizsgálni a kutakat, és amelyeket nem használnak és nem központi helyen 

van meg kell szüntetni, ezzel gátat szabva a visszaéléseknek. A mérők felszereléséért is fizetni kell 

60.000 Ft-t kutanként, ellenben egy háztartásba a víz bekötési díja 130.000 Ft. Érdemesebb a 

háztartásokat meggyőzni, támogatni a bekötésre, mert ez még mindig olcsóbb mint a kutak 

fenntartása. Javasolta, hogy az alábbi határozati javaslatot hagyja helyben a testület. 

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 a viziközmű-szolgáltatásokról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény alapján megtárgyalta a településen lévő közkifolyó kutak mérősítésének 

lehetőségeit. A Képviselő-testület az alábbi közkifolyó kutak mérősítését fogadja el: 
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- Csók I. utca 27. 

- Dózsa Gy. utca 8. 

- Hunyadi utca 2. 

- József A. utca 18. 

- Köztársaság utca 136. 

- Madách I. utca 11. 

- Szabadság tér 2 db 

- Szabó L. utca 14. 

- Tompa M. utca 5. 

- Zrínyi M. utca 13. 

A településen lévő többi közkifolyó kút a szolgáltatóval történő egyeztetést követően 

megszüntetésre kerül 2015. december 31-ig.” 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

  127/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat 

Közkifolyó kutak mérősítéséről  

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a viziközmű-szolgáltatásokról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény alapján megtárgyalta a településen lévő 

közkifolyó kutak mérősítésének lehetőségeit. A 

Képviselő-testület az alábbi közkifolyó kutak 

mérősítését fogadta el: 

- Csók I. utca 27. 

- Dózsa Gy. utca 8. 

- Hunyadi utca 2. 

- József A. utca 18. 

- Köztársaság utca 136. 

- Madách I. utca 11. 

- Szabadság tér 2 db 

- Szabó L. utca 14. 

- Tompa M. utca 5. 

- Zrínyi M. utca 13. 

A településen lévő többi közkifolyó kút a szolgáltatóval 

történő egyeztetést követően megszüntetésre kerül 

2015. december 31-ig. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

18. /  Csülök Bt. és az Önkormányzat között közétkeztetés tárgyában kötött 

szállítási szerződés megszüntetése, beszerzés kiírása iskolai étkeztetés 

tárgyában 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Csülök Bt. részéről Rucz Csabáné egy kérelmet 

nyújtott be, melyben kérte, hogy a szállítási szerződést közös megegyezéssel 2015. november 30. 

napjáig szüntessük meg. A november 30. napja véleménye szerint elfogadható, hiszen addig egy 

beszerzési eljárást le tudnak folytatni az iskolai étkeztetés tekintetében. Javasolta a kérelemben 

foglaltak elfogadását. A Csülök Bt. és a Tárulás között létrejött két szállítási szerződés 2015. 
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november 30. napjával megszűnik, ezért szükséges az iskolai étkeztetés tekintetében eljárást 

folytatni. Az ajánlattételi ívek az előterjesztés mellékletét képezik. 

 

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 a Cece Nagyközség Önkormányzat és a 

Csülök Bt. által iskolai étkeztetés tárgyában kötött szállítási szerződést 2015. november 30. napjával 

közös megegyezéssel megszünteti. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete beszerzést 

ír ki iskolai étkeztetés tárgyában, tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 120. 

§-ában foglaltakra. Az ajánlattételi felhívás a határozat mellékletét képezi.” 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

  128/2015.(IX.25.) önkormányzati határozat 

Közétkeztetés tárgyában kötött szállítási szerződés 

megszüntetéséről, beszerzési eljárás kiírásáról  

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Cece Nagyközség Önkormányzat és a Csülök Bt. által 

iskolai étkeztetés tárgyában kötött szállítási szerződést 

2015. november 30. napjával közös megegyezéssel 

megszünteti. Cece Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete beszerzést ír ki iskolai étkeztetés 

tárgyában, tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2011. 

évi CVIII. törvény 120. §-ában foglaltakra. Az 

ajánlattételi felhívás a határozat mellékletét képezi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Egyebek 
  

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Staubné Albert Marietta javaslatot nyújtott be, 

melyben Udvarhelyi Boglárka énekművész ajánlatát mutatta be a tekintetben, hogy az október 23-ai 

műsort színesebbé lehetne tenni. 

 

Sebestyén Éva képviselő: Elmondta, hogy nincs az önkormányzatnak és a kulturális bizottság arra 

pénze, hogy 95.000 Ft + Áfa összegért egy énekművészt bízzon meg szerepléssel. Az emberek nem 

jönnének el, mert ez a név számukra ismeretlen, és véleménye szerint más programokkal, ami 

költség kímélőbb is színesebbé lehetne tenni az október 23-ai műsort. 

 

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

így 18,55 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette. 

 

KMF 

 

 

 

Fazekas Gábor          Dr. Marinka Nikolett 

        polgármester            aljegyző  

  

 


