Ikt.szám: ………-1/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. október 12. napján 16,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
131/2015.(X.12.) önkormányzati határozat
132/2015.(X.12.) önkormányzati határozat
133/2015.(X.12.) önkormányzati határozat

TÁRGYA

2015. évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény
benyújtásának módosításáról
Kovács-Horváth Máriával bérleti szerződés
megkötéséről
Energetikai pályázat elszámolásához nyilatkozat
megtételéhez való hozzájárulásról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 16,30
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
Sebestyén Éva
Albert István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
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.
A 2015. évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
2.
Kovács-Horváth Mária kérelme lakásbérlet iránt
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
3.
Energetikai program elszámolásához nyilatkozat megtételéről
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Ezt követően Fazekas Gábor polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./ A 2015. évi kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy 2015. szeptember 30. napján az Önkormányzat
30.245.579 Ft, azaz harmincmillió-kétszáznegyvenötezer-ötszázhetvenkilenc forint működési
támogatást nyújtott be a Belügyminisztériumhoz.
A Magyar Államkincstár hiánypótlást küldött, melynek okán módosítani szükséges az eddig beadott
igényt, továbbá a Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettséget is módosítani
kell, mivel a tőketartozás utáni kamatot nem tüntethetjük fel.
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Cecei Közös Önkormányzati Hivatal összegyűjtötte a kifizetetlen közüzemi számlákat, mely
eredményeképp 7.450.549 Ft, azaz hétmillió-négyszázötvenezer-ötszáznegyvenkilenc forint
összeget állapított meg. Továbbá az önkormányzat működését veszélyezteti a Magyar Államkincstár
által kiszabott 13.884.720 Ft jogosulatlan igénylés után megállapított tőke, egyéb tartozásként
elszámolt 2.278.847 Ft kamat. A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás felé az Önkormányzat 5.095.750
Ft-tal tartozik, amely 5 havi társulási hozzájárulásnak felel meg, az Óvodai hozzájárulás nélkül. Így
Cece Nagyközség Önkormányzata 28.709.866 Ft összeg erejéig igényelhet kiegészítő támogatást a
2015. évi önkormányzati működőképesség megtartásához.
Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont
kapcsán.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az
alábbi határozati javaslatot:
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
131/2015.(X.12.) önkormányzati határozat
2015. évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény
benyújtásának módosításáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 130/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatot az
alábbiak szerint módosítja:
A 2015. évi önkormányzati működőképesség
megtartásához szükséges támogatási igény 28.709.866
Ft,
azaz
huszonnyolcmillió-hétszázkilencezernyolcszázhatvanhat forint.
A 130/2015.(IX.30.) önkormányzati határozatban
foglaltak a fenti módosítást leszámítva változatlanul
fennmaradnak.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

2./ Kovács-Horváth Mária kérelme lakásbérlet iránt
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy 2015. szeptember 30. napjával az önkormányzat
felmondta a bérleti szerződését Kovács-Horváth Máriával, mivel a bérleti díjat nem fizette meg. A
felmondási idő lejárta előtt Mária jelezte, hogy a bérleti díj tartozását hajlandó megfizetni, és kéri,
hogy egy új bérleti szerződést kössön vele az önkormányzat a 7013 Cece, Madách I. utca 5. szám
alatti ingatlan vonatkozásában. Mária valamennyi tartozását kiegyenlítette az önkormányzat felé,
továbbá a rezsi költségek nagy részét is megfizette a szolgáltatók felé.
Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont kapcsán.
Király László képviselő: Elmondta, hogy véleménye szerint és a 3 gyerekre tekintettel az
önkormányzat kössön egy új bérleti szerződést Kovács-Horváth Máriával, 1 év határozott időre, és
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minden hónapban mutassa be a rezsi költségek megfizetéséről szóló elismervényeket,
dokumentumokat.
Fazekas Gábor polgármester: Javasolta, hogy az önkormányzat kössön új bérleti szerződést KovácsHorváth Máriával 1 év határozott időre, 2 hó kaució kikötésével, és a közüzemi számlák befizetését
minden hónapban igazolnia kell.
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:
132/2015.(X.12.) önkormányzati határozat
Kovács-Horváth Máriával bérleti szerződés
megkötéséről
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kovács-Horváth Máriának (7013 Cece, Csók I. utca
36.) a 7013 Cece, Madách I. utca 5. szám alatti
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant bérbe adja.
A szerződés 1 év határozott időre szól, 2 hónap kaució
kikötésével. A közüzemi díjak befizetéséről köteles a
bérlő havonta a bérleti díj megfizetésével egyidejűleg
igazolnia a bérbeadó felé, hogy kiegyenlítésre
kerültek.
A bérleti díj összege 11.550 Ft/hó, melyet minden
hónap 10. napjáig köteles a bérlő a bérbeadónak
megfizetni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a bérleti szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3./ Energetikai program elszámolásához nyilatkozat megtételéről
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Fazekas Gábor polgármester
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a KEOP energetikai pályázathoz kapcsolódó BI2SA
1131672 és a BI2SA 113677 sorszámú számlákat az önkormányzat megfizette, azonban ahhoz,
hogy a kivitelező megkapja a projekt során végzett munkájáért járó összegeket, ahhoz az
önkormányzatnak ezen számlák kifizetéséről le kell mondania. Felhatalmazást kell adnia a
testületnek ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó nyilatkozatot a polgármester aláírhassa, mivel a
3.000.000 Ft összeget meghaladja ezen lemondás.
Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte a Testület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirendi pont
kapcsán.
Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az
alábbi határozati javaslatot:
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta:
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133/2015.(X.12.) önkormányzati határozat
Energetikai pályázat elszámolásához nyilatkozat
megtételéhez való hozzájárulásról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott KEOP5.5.0/B/12-2013-0073. azonosító számú pályázathoz
kapcsolódó BI2SA 1131672 és a BI2SA 113677
sorszámú számlákat a projekt terhére nem kívánja
elszámolni. Felhatalmazza a Képviselő-testület a
polgármestert, hogy ezen szándéknyilatkozatot
tartalmazó dokumentumot aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Fazekas Gábor polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el,
így 17,05 órakor a Képviselő-testület nyilvános ülését berekesztette.
KMF

Fazekas Gábor
polgármester

Dr. Marinka Nikolett
aljegyző
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