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A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: 

HATÁROZAT 

SZÁMA TÁRGYA 

132/2015.(X.28.) határozat Meghívóban szereplő napirendi pontok 

elfogadásáról 

133/2015.(X.28.) határozat Cecei Óvoda 2015/16 nevelési évre vonatkozó 

munkatervének elfogadásáról 

134/2015.(X.28.) határozat Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal 

FEB/02/1387-1/2015. számú törvényességi 

felhívásban foglaltakról 

135/2015.(X.28.) határozat Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal 

FEB/02/1328-1/2015. számú törvényességi 

felhívásban foglaltakról 

136/2015.(X.28.) határozat Dr. Leposa Zoltán szavazásból történő kizárásáról 

szóló döntése személyes érintettség miatt 

137/2015.(X.28.) határozat Dr. Leposa Zoltán kérelmének megtárgyalásáról az 

iparűzési adó mentesség tárgyában 

138/2015.(X.28.) határozat Dr. Burián Attila kérelmének megtárgyalásáról 

139/2015.(X.28.) határozat Keresztes Lajosné kérelmének megtárgyalásáról 

140/2015.(X.28.) határozat Szabó Zoltánné kérelmének megtárgyalásáról 

141/2015.(X.28.) határozat Dzsaja László kérelmének megtárgyalásáról 

142/2015.(X.28.) határozat Műfüves pálya nyitva tartásának módosításáról 

143/2015.(X.28.) határozat Ifj. Puskás Imre kérelmének elutasításáról 

144/2015.(X.28.) határozat Király László szavazásból történő kizárásáról szóló 

döntése személyes érintettség miatt 

145/2015. (X.28.) határozat Király László Cece 272. hrsz-ú ingatlan vásárlása 

iránti kérelmének elnapolásáról 

146/2015. (X.28.) határozat Belterületi utak állagának javításáról 

147/2015. (X.28.) határozat Cserkészet kérelmének megtárgyalásáról 

148/2015. (X.28.) határozat Döntés együttműködési partner pályázatban való 

részvételről 

 

 

 

RENDELET 

SZÁMA TÁRGYA 

15/2015.(X.28.) önkormányzati rendelet 
az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás 

rendjéről szóló 12/2013. (VI.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

16/2015.(X.28.) önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális célú tűzifa 

támogatás jogosultsági feltételeiről 

17/2015.(X.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

18/2015.(X.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 

alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28. 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 

Albert István   képviselő 

Szakál Norbert  képviselő  

   Király László   képviselő 

Sebestyén Éva   képviselő  

 

Tanácskozási joggal résztvevő: 
    

   dr. Marinka Nikolett  aljegyző 

 

Meghívottak:  Nyikosné Katzenberger Erika FMK Sárbogárdi Járási Hivatal vezető helyettes 

    

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. 

Javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására is. 

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 Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal „nem” szavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

132/2015.(X.28.) határozata 

Meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadásáról  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokra tett 

javaslatot a meghívó szerint elfogadta. 

Határidő: azonnal 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

1.  Cecei Óvoda 2015/2016 nevelési évre vonatkozó óvodavezető munkatervének megtárgyalása 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

2.  Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1387-1/2015. számú törvényességi 

felhívásában foglaltakról 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

3.  Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1328-1/2015. számú törvényességi 

felhívásában foglaltakról 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 
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4.  Dr. Leposa Zoltán kérelme iparűzési adó mentesség iránt 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

5.  Dr. Burián Attila kérelme garázs kapu cseréje tárgyában 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

6.  Keresztes Lajosné (7013 Cece, Madách I. utca 31.) kérelmének megtárgyalása 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

7. Szabó Zoltánné (7013 Cece, Feszty utca 1/A.) kérelmének megtárgyalása 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

8. Dzsaja László (7013 Cece, Kossuth L. utca 22.) kérelmének megtárgyalása 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

9.  Ifj. Puskás Imre (7013 Cece, Táncsics M. utca 25.) kérelme földterület megvásárlása iránt 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

10.  Döntés vagyonrendelet módosításáról 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

11.  Király László kérelme a Cece 272. hrsz-ú beépítetlen terület megvásárlása iránt 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

12.  Király László beadványa utak állapotának megtárgyalása tárgyában 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

13.  Döntés a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 

rendelet megalkotásáról 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester, Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

14. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

15.  Döntés a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő 

térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

16.  Egyebek 

 

Ezt követően Fazekas Gábor polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

1./ Cecei Óvoda 2015/2016 nevelési évre vonatkozó óvodavezető 

munkatervének megtárgyalása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Mészáros Istvánné óvodavezető elkészítette a Cecei 

Óvoda munkatervét a szokásos precizitással. Megkérdezte, hogy a testületnek van-e kérdése a 

napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Király László képviselő: Jelezte, hogy az első oldalon 4 csoport van a többi oldalon pedig 5, 

valószínű, hogy ez elírás. 

 

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 Óvoda 2015/16. nevelési évre 

vonatkozó munkatervét megtárgyalta és elfogadta.” 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozati javaslatot alkotta: 
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133/2015.(X.28.) határozat 

Cecei Óvoda 2015/16. nevelési évre vonatkozó 

munkatervének elfogadásáról  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Cecei Óvoda 2015/16 nevelési évre vonatkozó munkatervét 

megtárgyalta és elfogadta  

Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester 

 

2. /   Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1387-1/2015. számú 

törvényességi felhívásában foglaltakról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy megküldésre került a törvényességi felhívás, 

melyben a Fejér Megyei Kormányhivatal megállapította, hogy bár a településen üzemelő 

közcsatorna van a képviselő-testület nem alkotott rendeletet a talajterhelési díjról. A főosztály 2015. 

november 15. napjáig adott határidőt, hogy az előbb említett mulasztást a testület pótolja. Javasolta, 

hogy a testület kérjen határidő hosszabbítást a rendelet megalkotására 2015. november 30. napjáig, 

és a következő rendes ülésen alkossa meg rendeletét. 

 

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 határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal 

FEB/02/1387-1/2015. számú törvényességi felhívásban foglaltakat megtárgyalta, és megállapította, 

hogy a talajterhelési díjról szóló rendeletet meg kell alkotni. A Képviselő-testület 2015. november 

30. napjáig határidő hosszabbítást kér a Fejér Megyei Kormányhivataltól a talajterhelési díjról szóló 

rendelet megalkotására. Felkéri képviselő-testület a polgármestert, hogy továbbítsa a testület 

döntését a Fejér Megyei Kormányhivatal felé. ” 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

134/2015.(X.28.) határozat 

Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1387-1/2015. számú 

törvényességi felhívásban foglaltakról  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei 

Kormányhivatal FEB/02/1387-1/2015. számú törvényességi felhívásban 

foglaltakat megtárgyalta, és megállapította, hogy a talajterhelési díjról szóló 

rendeletet meg kell alkotni. A Képviselő-testület 2015. november 30. 

napjáig határidő hosszabbítást kér a Fejér Megyei Kormányhivataltól a 

talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotására. Felkéri képviselő-testület a 

polgármestert, hogy továbbítsa a testület döntését a Fejér Megyei 

Kormányhivatal felé. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 



 

 5 

 

 

3./  Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1328-1/2015. számú 

törvényességi felhívásában foglaltakról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi 

felhívással élt a testület felé, mivel a jegyzőkönyvek nem határidőben kerültek felterjesztésre a 

nemzeti jogszabálytár rendszerben. Ennek okát abban látja, hogy a Cecei Közös Önkormányzati 

Hivatalnak a vezetője nagyon leterhelt, sokrétű, és nagy súlyú feladatok ellátása terheli, ebből 

fakadnak a késések. A pénzügy, gazdasági problémák rendbetétele után véleménye szerint ilyen 

hiányosságokra nem kerül sor, nem következik be. Javasolta, hogy a törvényességi felhívásban 

foglaltakat a társulás vegye tudomásul, és tegyen ígéretet arra, hogy a jövőben ilyen hiányosságok 

nem fordulnak elő. 

 

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 határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér Megyei 

Kormányhivatal FEB/02/1328-1/2015. számú törvényességi felhívásában foglaltakat, azokat 

tudomásul vette. A Képviselő-testület ígéretet tesz arra, hogy a következő évben a jegyzőkönyvek 

határidőben kerülnek felterjesztésre a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv részére. Felkéri 

képviselő-testület a polgármestert, hogy továbbítsa a testület döntését a Fejér Megyei 

Kormányhivatal felé. ” 

 

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

tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

135/2015.(X.28.) határozat 

Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/1328-1/2015. számú 

törvényességi felhívásban foglaltakról  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fejér 

Megyei Kormányhivatal FEB/02/1328-1/2015. számú törvényességi 

felhívásában foglaltakat, azokat tudomásul vette. A Képviselő-testület 

ígéretet tesz arra, hogy a következő évben a jegyzőkönyvek határidőben 

kerülnek felterjesztésre a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv részére. 

Felkéri képviselő-testület a polgármestert, hogy továbbítsa a testület 

döntését a Fejér Megyei Kormányhivatal felé. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

4./   Dr. Leposa Zoltán kérelme iparűzési adó mentesség iránt 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Dr. Leposa Zoltán alpolgármester kérte a kollégái 

nevében is, hogy az iparűzési adó megfizetése alól mentesülhessenek a törvény módosítása 

értelmében. 
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Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy a törvény valóban tartalmaz 

mentességre utaló rendelkezést, de ez nem kötelező, csupán egy lehetőség, a testület döntésén 

alapul. 

 

Dr. Leposa Zoltán alpolgármester: Elmondta, hogy véleménye szerint az orvosok közfeladatot ellátó 

személyek és megilleti őket ez a mentesség. 

Bejelentette személyes érintettségét, kizárását kérte. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Leposa Zoltán alpolgármestert az orvosok 

iparűzési adó mentesség megtárgyalása tárgyában a szavazásból - személyes érintettség miatt - 

kizárja." 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

136/2015.(X.28.) határozat 

Dr. Leposa Zoltán szavazásból történő kizárásáról 

szóló döntése személyes érintettség miatt 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. 

Leposa Zoltán alpolgármestert az orvosok iparűzési adó 

mentesség megtárgyalása tárgyában a szavazásból - 

személyes érintettség miatt – kizárja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Javasolta, hogy ezt a kérdést a testület napolja el a következő ülésre, 

tekintettel arra, hogy a következő ülésen lesz a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata, 

módosítása. 

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

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

az alábbi határozatot: 

„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Leposa Zoltán kérelmét az 

orvosok iparűzési adó mentesség tárgyában. A Képviselő-testület a döntést a következő rendes 

ülésre elnapolja, hiszen a helyi adó rendelet felülvizsgálatát akkor tárgyalja a testület.” 

 

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

ellenszavazat nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

137/2015.(X.28.) határozat 

Dr. Leposa Zoltán kérelmének megtárgyalásáról az iparűzési adó 

mentesség tárgyában  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. 

Leposa Zoltán kérelmét az orvosok iparűzési adó mentesség tárgyában. A 

Képviselő-testület a döntést a következő rendes ülésre elnapolja, hiszen a 

helyi adó rendelet felülvizsgálatát akkor tárgyalja a testület. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5./  Dr. Burián Attila kérelme garázs kapu cseréje tárgyában 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Dr. Burián Attila kérelmet nyújtott be, hogy a 

szolgálati lakáshoz tartozó garázs kaput az önkormányzat cserélje le, mivel 25 éve felújítás, 

renoválás nem történt a kapun. Javasolta, hogy a 2016. évi költségvetésbe a testület tervezze be a 

kapu cseréjét, mivel már régóta rendesen fizeti a bérleti díjat. Megkérdezte van-e valakinek kérdése 

a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Albert István képviselő: Nem ért egyet a garázs cseréjével, mert nem igazságos, hogy a lányáék a 

szintén önkormányzati bérleménynél kerítést cserélek, és nem vonta le az önkormányzat a bérleti 

díjból a költségeket, hanem a bérlő ingyen csinálta meg a felújítást. 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy nem lehet a jelenlegi esetet összehasonlítani 

Staubné Albert Marietta esetével, hiszen ott úgy végezte el a felújítást, hogy nem tájékoztatta a 

tulajdonos önkormányzatot a kerítés cseréről, nem nyújtott be kérelmet. Ez birtokvita esetét is 

felvethette volna, ha nem nyilatkozik az ingyenes kivitelezésről. 

 

Király László képviselő: Elmondta, hogy az elv a kérdéses, hiszen ha megengedjük minden 

bérlőnek meg kell engedni a felújítást. 

 

Albert István képviselő: Véleménye szerint is elvi kérdés. 

 

Dr. Leposa Zoltán alpolgármester: Elmondta, hogy az orvosok a közért tesznek, mindenki 

ragaszkodik az orvosokhoz, más településeken még 2 garázst is adnának. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Javasolta, hogy a testület a 2016. évben a garázs kapura különítsen el 

összeget, és a közmunkások pedig a festés, felszerelést megoldják.  

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

az alábbi határozatot: 

„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Burián Attila kérelmét, és a 

7013 Cece, Deák F. utca 15. szám alatti szolgálati lakáshoz tartozó garázst a 2016. évben lecseréli, 

ezen költséget a 2016. évi költségvetésben feltüntet.” 

 

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

ellenszavazat nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

138/2015.(X.28.) határozat 

Dr. Burián Attila kérelmének megtárgyalásáról  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. 

Burián Attila kérelmét, és a 7013 Cece, Deák F. utca 15. szám alatti 

szolgálati lakáshoz tartozó garázst a 2016. évben lecseréli, ezen költséget a 

2016. évi költségvetésben feltüntet. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. /   Keresztes Lajosné (7013 Cece, Madách I. utca 31.) kérelmének 

megtárgyalása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 
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Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Keresztes Lajosné Cece, Madách I. utca 31. szám 

alatti lakos kérdéssel élt a testület felé, hogy a Feszty utcában a szennyvíz csatorna mikor fog 

kiépülni. Tájékoztatta a testületet, hogy a viziközmű társulat rendeli meg a csatorna lefektetését nem 

az önkormányzat, mely várhatólag november végén elkészül. Javasolta, hogy Keresztes Lajosnét 

tájékoztassa erről a testület. 

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

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Keresztes Lajosné (7013 Cece, 

Madách I. utca 31.) kérelmét. A képviselő-testület tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a Feszty utcában 

a csatorna hálózat november-december hónapban elkészül, mely munkát a Cecei Viziközmű 

Társulat rendel meg nem pedig az önkormányzat, az eddig befizetett hozzájárulás nem veszett el, és 

a késedelemért a lakókat nem éri károsodás anyagilag.” 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

  139/2015.(X.28.) határozat 

Keresztes Lajosné kérelmének megtárgyalásáról  

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta Keresztes Lajosné (7013 Cece, Madách 

I. utca 31.) kérelmét. A képviselő-testület tájékoztatja 

a kérelmezőt, hogy a Feszty utcában a csatorna 

hálózat november-december hónapban elkészül, - 

amennyiben az időjárás engedi, - mely munkát a 

Cecei Viziközmű Társulat rendel meg nem pedig az 

önkormányzat, az eddig befizetett hozzájárulás nem 

veszett el, és a késedelemért a lakókat nem éri 

károsodás anyagilag. 

Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester 

 

7./  Szabó Zoltánné (7013 Cece, Feszty utca 1/A.) kérelmének megtárgyalása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Szabó Zoltánné Cece, Feszty utca 1/A. szám alatti 

lakos kérdéssel élt a testület felé, hogy a Feszty utcában a szennyvíz csatorna mikor fog kiépülni. 

Tájékoztatta a testületet, hogy a viziközmű társulat rendeli meg a csatorna lefektetését nem az 

önkormányzat, mely várhatólag november végén elkészül. Javasolta, hogy Szabó Zoltánnét 

tájékoztassa erről a testület. 

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

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szabó Zoltánné (7013 Cece, 

Feszty Á. utca 1/A.) kérelmét. A képviselő-testület tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a Feszty utcában 

a csatorna hálózat november-december hónapban elkészül, - amennyiben az időjárás engedi, - mely 

munkát a Cecei Viziközmű Társulat rendel meg nem pedig az önkormányzat, az eddig befizetett 

hozzájárulás nem veszett el, és a késedelemért a lakókat nem éri károsodás anyagilag.” 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

  140/2015.(X.28.) határozat 

Szabó Zoltánné kérelmének megtárgyalásáról  



 

 9 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta Szabó Zoltánné (7013 Cece, Feszty Á. 

utca 1/A.) kérelmét. A képviselő-testület tájékoztatja a 

kérelmezőt, hogy a Feszty utcában a csatorna hálózat 

november-december hónapban elkészül, mely munkát 

a Cecei Viziközmű Társulat rendel meg nem pedig az 

önkormányzat, az eddig befizetett hozzájárulás nem 

veszett el, és a késedelemért a lakókat nem éri 

károsodás anyagilag. 

Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester 

 

8./  Dzsaja László (7013 Cece, Kossuth L. utca 22.) kérelmének megtárgyalása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Dzsaja László kérelemmel élt a testület felé, hogy a 

műfüves pálya okozta zaj és fényhatások zavarják mindennapjait. Kérelmében jelezte, hogy zajvédő 

fal építésével csökkenteni lehetne a zajhatásokat, illetve a nyitvatartási idő csökkentésével a 

nyugalmát elősegíteni. Köszöntötte Dzsaja László állampolgárt, és megkérdezte, hogy a kérelmét 

szóban kívánja e kiegészíteni. 

 

Dzsaja László állampolgár: Elmondta, hogy a gyerekek a műfüves pályán puffogtatják a labdát, 

ezek a hanghatások elviselhetetlenek, szeretné, ha a testület egy zajvédő falat húzna a pálya köré, 

továbbá csökkenteni a nyitva tartást. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a zajvédő fal kivitelezése nagyon sok pénzbe kerülne, 

továbbá a kivitelezés során elvégzett műszaki felmérések alapján ezen hanghatások na törvényes 

kereten belül vannak. Javasolta, hogy ezt a problémát csupán a nyitvatartási idő módosításával 

tudják segíteni. Megkérdezte a testületet, hogy mit javasolnak. 

 

Albert István képviselő: Javasolta, hogy téli időszámításban hétfőtől péntekig 8 órától 18 óráig 

legyen nyitva a pálya, szombaton pedig 8 órától 19 óráig. Nyári időszámításkor pedig hétfőtől-

péntekig 8-19-ig, szombaton 8-20-ig és vasárnapi napokon szüneteljen. 

 

Sebestyén Éva képviselő: Elmondta, hogy ezzel a javaslattal nem ért egyet, a fiatalok a 

középiskolából péntekenként 18 órakor érnek haza, így ezzel akadályozzuk, hogy edzenek a pályán, 

továbbá a vasárnapi napokon tudnának a felnőttek és gyerekek is több időt a szabadidejükben a 

műfüves pályán játszani. Véleménye szerint a nyitvatartáson nem kell módosítani. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Véleménye szerint a békés megoldást kell választani, ezért javasolta 

Albert István képviselő javaslatának elfogadását, ha ezt a feltétel elfogadja Dzsaja László. 

 

Dzsaja László állampolgár: Elfogadja. 

 

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

hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozatot: 

„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dzsaja László (7013 Cece, 

Kossuth L. utca 22.) lakos kérelmét, és kérelmének helyt adva a műfüves pálya (7013 Cece, Árpád 

utca 3.) nyitvatartási idejét módosítja.” 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 2 

ellenszavazattal az alábbi határozatot alkotta: 
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141/2015.(X.28.) határozat 

Dzsaja László kérelmének megtárgyalásáról  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dzsaja 

László (7013 Cece, Kossuth L. utca 22.) lakos kérelmét, és kérelmének helyt 

adva a műfüves pálya (7013 Cece, Árpád utca 3.) nyitvatartási idejét 

módosítja. 

Felelős: polgármester 

      Határidő: azonnal 

 

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

hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozatot: 

„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dzsaja László (7013 Cece, 

Kossuth L. utca 22.) lakos kérelmét, és kérelmének helyt adva a műfüves pálya (7013 Cece, Árpád 

utca 8.) nyitvatartási idejét módosítja.” 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 2 

ellenszavazattal az alábbi határozatot alkotta: 

 

142/2015.(X.28.) határozat 

Műfüves pálya nyitva tartásának módosításáról 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2015. (II.15.) határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a cecei műfüves 

labdarúgó pályára (cím: Cecei Általános Iskola, 7013 Cece, Árpád 

utca 3.) 2015. november 1-től alkalmazandó nyitvatartási szabályokról 

az alábbi döntést hozta: 

1. A labdarúgó pálya nyitva tartása tekintetében két időszámítást 

állapít meg a testület:  

- téli időszámítás szeptember 30-tól – március 30-ig hétfőtől-péntekig 8,00-18,00 

       szombaton 8,00-19,00 

       vasárnap zárva 

- nyári időszámítás március 31-től – szeptember 29-ig hétfőtől-péntekig 8,00-19,00 

szombaton 8,00-20,00 

       vasárnap zárva 

 

A Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015. 

(II.15.) határozatának módosítással nem érintett részei változatlanul 

hatályban maradnak. 

Határidő: 2015. február 16-tól 

Felelős: polgármester 

 

9./  Ifj. Puskás Imre (7013 Cece, Táncsics M. utca 25.) kérelme földterület 

megvásárlása iránt 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Ifj. Puskás Imre kérelmet nyújtott be a kérelmében 

felsorolt ingatlanok iránt, hogy tovább tudja fejleszteni a dinnye és a paprika termesztését. 

Elmondta, hogy a vásárlási szándék területeinek nagysága majdnem 4 hektár, és a testület abban 

állapodott meg évekkel ezelőtt, hogy nagyobb fölterületeket, csak akkor ad el az önkormányzat, ha 

az ipari területen van. Ezen ingatlanok viszont belterületen lévő, nem ipari területen fekvő 
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ingatlanok, melyeket az önkormányzat hasznosítani tud vagy haszonbérbe adással vagy a start 

kertészeti program kibővítésével. 

 

Albert István képviselő: Elmondta, hogy egyetért a polgármester úrral, ezeket a földterületeket nem 

szabad eladni, hiszen hasznosítani lehet őket e későbbiekben. 

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

hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozatot: 

„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Ifj. Puskás Imre kérelmét megtárgyalta, és 

azt előterjesztésben/kérelemben szereplő ingatlanok megvásárlása iránt elutasítja, a kérelemben 

szereplő földterületeket nem adja el.” 

 

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

ellenszavazat nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

143/2015.(X.28.) határozat 

Ifj. Puskás Imre kérelmének elutasításáról  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete Ifj. Puskás Imre kérelmét 

megtárgyalta, és azt 

előterjesztésben/kérelemben szereplő 

ingatlanok megvásárlása iránt elutasítja, a 

kérelemben szereplő földterületeket nem adja 

el. 

Felelős: polgármester 

      Határidő: azonnal 

 

10. /   Döntés vagyonrendelet módosításáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy módosítani kell a vagyonrendelet 1. mellékletét, 

melyben a dózsa Gy. utca árkot át kell tenni a forgalomképes vagyonelemek (2. melléklet) közé, 

tekintettel arra, hogy beépítetlen területté minősítette át a földhivatal, továbbá a régi 

szennyvíztisztító telepet a 4. mellékletből az 1. mellékletbe kell átenni, mivel azt már nem 

használjuk. A 3. mellékletet is módosítani szükséges, mivel a törölni kell az Illyés Gy. utcai lakást 

és a Bajcsy Zs. utcai ingatlant, mert azok már nem képezik az önkormányzat tulajdonát, továbbá 

Deák F. utca iskola épület területét módosítani kell 4643 m2-re és a maradékot 820 m2-t át kell 

tenni a 4. mellékletbe. A 4. mellékletet a továbbiakban módosítani szükséges, mivel az új 

szennyvíztisztító telep nincs feltüntetve. 

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 

 

15/2015.(X.28.) önkormányzati rendelete 
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az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás rendjéről szóló 12/2013. (VI.27.)  

 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

11. /   Király László kérelme a Cece 272. hrsz-ú beépítetlen terület megvásárlása 

iránt 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Király László a 272. hrsz-ú régen árokként jelenleg 

beépítetlen területként bejegyzett ingatlant 273. hrsz-ú ingatlanhoz tartozó részét meg kívánja 

vásárolni. Az adó-és értékbizonyítvány alapján 350 Ft/m2 az ingatlan ára. Megkérdezte Király 

Lászlót, hogy kívánja e kérelmét kiegészíteni. 

 

Király László képviselő: Nem kívánja kiegészíteni, és bejelentette személyes érintettségét, és kérte a 

szavazásból történő kizárását. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

"Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Király László képviselőt a Cece 272. hrsz-ú 

ingatlan értékesítése tárgyában a szavazásból - személyes érintettség miatt - kizárja." 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

144/2015.(X.28.) határozat 

Király László szavazásból történő kizárásáról szóló 

döntése személyes érintettség miatt 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

Király László képviselőt a Cece 272. hrsz-ú ingatlan 

értékesítése tárgyában a szavazásból - személyes 

érintettség miatt – kizárja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Király László képviselő: Elmondta, hogy ő kb. 80.000 Ft összegben gondolkodott. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Javasolta, hogy a 272. hrsz-ú ingatlant a képviselő-testület 175 Ft/m2 

áron értékesítse Király Lászlónak, ha ez megfelel neki. 

 

Király László képviselő: Kérte, hogy hadd gondolkodjon el ezen az ajánlaton. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Javasolta, hogy a képviselő-testület napolja el ezt a napirendi pontot. 

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

 

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

hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozatot: 

„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Király László Cece 272. hrsz-ú ingatlan 

megvásárlása iránti kérelmét elnapolja mindaddig, míg a Király László a 175 Ft/m2 összegű 

önkormányzat által javasolt ajánlatot átgondolja.” 
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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta: 

 

145/2015.(X.28.) határozat 

Király László Cece 272. hrsz-ú ingatlan vásárlása iránti kérelmének 

elnapolásáról  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Király László Cece 

272. hrsz-ú ingatlan megvásárlása iránti kérelmét elnapolja mindaddig, míg 

a Király László a 175 Ft/m2 összegű önkormányzat által javasolt ajánlatot 

átgondolja. 

Felelős: polgármester 

      Határidő: azonnal 

 

 

12. /   Király László beadványa utak állagának megtárgyalása iránt 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Király László képviselő beadványában jelezte, hogy 

sok belterületi út járhatatlan, feltöltésre szorul. Tájékoztatta a testületet, hogy folyamatos a 

belterületi utak felújítása, kátyúk feltöltése, azonban ha az egyik utcában a munkások végeznek, a 

másikat be sem fejezik mehetnek vissza az előző szakaszra, mert az autók kihordják. Természetesen 

az utak feltöltése folyamatos. 

 

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 az Eötvös utca, Bajcsy-Zs. utca, Zrínyi utca, 

Ady E. utca, Madách I. utca, Március 15. utca időleges kátyúzását november végéig végrehajtja a 

helyi sportpálya mellet található hulladék anyagból.” 

 

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

ellenszavazat nélkül, egyhangúlag az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

146/2015.(X.28.) határozata 

Belterületi utak állagának javításáról  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Eötvös utca, Bajcsy-Zs. utca, Zrínyi utca, Ady E. utca, 

Madách I. utca, Március 15. utca időleges kátyúzását 

november végéig végrehajtja a helyi sportpálya mellet 

található hulladék anyagból. 

Felelős: polgármester 

      Határidő: azonnal 

 

13. /   Döntés a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági 

feltételeiről szóló rendelet megalkotásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Fazekas Gábor polgármester 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy a szociális tűzifa rendelet tervezet megküldésre került 

e testület tagjai részére. Az önkormányzat 59 m3 fát nyert el 15.000 Ft/m3+áfa összegben a 

belügyminisztériumtól. Ebből az összegből 1000 Ft/m3 +Áfa az önkormányzatot terheli, továbbá a 
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fa szállításának költségei is. Javasolta, hogy a rendelet tervezetet módosítsák akképpen, hogy a 

jogosultsági határ a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-a legyen. 

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

 

Csányi Kálmán képviselő: Javasolta, hogy a kérelmek benyújtási határideje 2015. november 30. 

legyen, hiszen a hideg miatt már akkor szüksége van a rászorulóknak a fára. 

Fazekas Gábor polgármester: Javasolta, hogy az előbb említett módosításokkal fogadja el a testület 

a rendeletet. 

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 

 

16/2015.(X.28.) önkormányzati rendelete 

 

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás feltételeiről 

 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

14. /   Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az szmsz nem tartalmazza a védőnői szolgálat 

szervezeti és működési szabályzatát, melyet jelen rendelet tervezettel pótolhat a testület. Azért a 

Cecei önkormányzatnak kell megalkotnia a szabályzatot, mert a védőnői társulásban gestorként 

működik. 

 

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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan a mellékelt rendeletet alkotta: 

 

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

17/2015.(X.28.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (XI.24.)  

 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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15. /  Döntés a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról 

és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról 
 /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 Előadó: Dr. Marinka Nikolett aljegyző 

 

Dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy az előző rendeletet hatályon kívül kell helyezni, 

mert hatálytalan hivatkozásokat tartalmaznak, továbbá nagyon hiányos a jelenleg hatályban lévő 

rendelet. Az előterjesztés a Háló vezetőjével egyetértésben készült el. 

 

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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúan a mellékelt rendeletet alkotta: 

 

Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

18/2015.(X.28.) önkormányzati rendelete 

 

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a  

 

fizetendő térítési díjakról 

 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

Egyebek 
  

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy Szalainé Mészáros Anna kérelmet nyújtott be, hogy a 

kistérségi buszt szeretné használni péntekenként 16-18 óráig, hogy a cserkészeket el tudják vinni 

Alapra. 

Javasolta, hogy péntekenként Alap, Dózsa Gy. utca 1. számra oda-vissza vezető útra az 

önkormányzat adja díjmentesen a cserkész csapatnak a buszt a 2015. téli iskola szünetig. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek. 

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

alábbi határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szalainé Mészáros Anna 

kérelmét. A Képviselő-testület biztosítja a cserkész csapat részére a kistérségi busz díjmentes 

használatát arra, hogy Alap, Dózsa Gy. utca 1. szám alatti ingatlanhoz oda-vissza vezető útra 

szállítsák a cserkészeket az oktatásra 2015. téli iskola szünetig.” 

 

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

ellenszavazat nélkül, egyhangúlag az alábbi határozati javaslatot alkotta: 
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147/2015.(X.28.) határozata 

Cserkészet kérelmének megtárgyalásáról  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta Szalainé Mészáros Anna kérelmét. A 

Képviselő-testület biztosítja a cserkész csapat részére a 

kistérségi busz díjmentes használatát arra, hogy Alap, 

Dózsa Gy. utca 1. szám alatti ingatlanhoz oda-vissza 

vezető útra szállítsák a cserkészeket az oktatásra 2015. 

téli iskola szünetig. 

Felelős: polgármester 

      Határidő: 2015. december 21-ig 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy megkereste a sárbogárdi polgármester, hogy a 

belügyminisztérium bűnmegelőzési pályázatán Sárbogárd gesztorságával sárbogárdi kistérség 

települései mint együttműködő partnerek részt vesznek ezen a pályázaton a városvédő program 

keretében. 

 

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a képviselőknek. 

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

alábbi határozati javaslatot: 

„Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Belügyminisztérium által 

meghirdetett bűnmegelőzési pályázathoz, ahol Sárbogárd gesztorságával mint együttműködő partner 

részt vesz az önkormányzat a városvédő program pályázaton.” 

 

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

ellenszavazat nélkül, egyhangúlag az alábbi határozati javaslatot alkotta: 

 

148/2015.(X.28.) határozata 

Döntés együttműködési partner pályázatban való 

részvételről  

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

csatlakozik a Belügyminisztérium által meghirdetett 

bűnmegelőzési pályázathoz, ahol Sárbogárd 

gesztorságával mint együttműködő partner részt vesz az 

önkormányzat a városvédő program pályázaton. 

Felelős: polgármester 

      Határidő: azonnal 

 

Szakál Norbert képviselő: Javasolta, hogy a crafter, ne vezesse a Márkus Milán, inkább a Szűcs 

Laci, mert a busz mindig koszos, amikor a Milán viszi el. 

 

Fazekas Gábor polgármester: Elfogadja az észrevételt, és tájékoztatni fogja az érintetteket a 

változásról. 

 

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

így 17,55 órakor a Képviselő-testület nyilvános rendes ülését berekesztette. 

 

KMF 

 

 

 

Fazekas Gábor          Dr. Marinka Nikolett 
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        polgármester            aljegyző  

  

 


