J E GYZŐ K Ö NYV
Cece Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság
2015. november 13-án 16,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

HATÁROZAT
SZÁMA

4/2015. (XI.13.) MOSB határozat
5/2015. (XI.13.) MOSB határozat
6/2015. (XI.13.) MOSB határozat

TÁRGYA

Meghívóban szereplő napirendi pontok, és a
jegyzőkönyv
hitelesítő
személyének
elfogadásáról
Karácsonyi kavalkád előkészületeinek
megtárgyalásáról
2015. évi bizottsági költségvetés felosztásának
módosításáról
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Készült: Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Művelődési, Oktatási és Sport
Bizottságának 2015. november 13-án 16,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendes ülésén.
Jelen volt:

Sebestyén Éva
Albert István
Mészáros Istvánné

bizottság elnöke
bizottság tagja
bizottság tagja

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Marinka Nikolett aljegyző

Meghívott(ak):
Staubné Albert Marietta művelődésszervező
Dr. Buriánné Cecília Harmóia Kórus
Hegyiné Somogyi Adrienn Nyugdíjas Klub vezetője
Sárvári Ilona könyvtáros
Helter István katolikus pap
Gajdos János református lelkész
Sebestyén Éva bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
bizottság tagjai 3 fő tagja közül 3 fő jelen van, így a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság
ülése határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mészáros Istvánné bizottsági tagot javasolta
megválasztani. Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra.
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport
Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi
döntést hozza:
4/2015.(XI.13.) MOSB határozata
Meghívóban szereplő napirendi pontok, és a jegyzőkönyv
hitelesítők személyének elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési,
Oktatási és Sport Bizottsága Mészáros Istvánné bizottsági tagot
jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.
A napirendi pontokra tett javaslatot a meghívó szerint elfogadta.
Határidő: azonnal

Elfogadott napirendi pontok:
1.
Karácsonyi Kavalkád előkészületeinek megtárgyalása
Előadó: Sebestyén Éva elnök
2.
2015. évi bizottsági költségvetés módosítása
Előadó: Sebestyén Éva elnök
Sebestyén Éva bizottság elnöke rátért a napirendi pontok tárgyalására.
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1.

Karácsonyi Kavalkád előkészületeinek megtárgyalása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Sebestyén Éva elnök

Sebestyén Éva elnök: Elmondta, hogy azért látta szükségesnek a bizottság összehívását, és
valamennyi településen működő egyesület elnökének, egyháznak a képviselőinek a
meghívását, hogy a karácsonyi díszítés kavalkád meghitt és szép legyen, továbbá a
rendezvény jó hangulatban teljen. A kavalkád napja 2015. december 19. napja lesz, hiszen
eddigre tudta elintézni a fa bódékat és a padokat, a további napokon ezek már foglaltak.
Megkérdezte, hogy hideg vagy meleg fényű legyen a világítás a falu karácsonyfáján.
Mészáros Istvánné bizottság tagja: Javasolta, hogy legyen hideg fényű, mert véleménye
szerint az szebb.
Sebestyén Éva bizottság elnöke: Egyetért Mészáros Istvánnéval, és ennek okán javasolta,
hogy fehérek legyenek a díszek is a fán.
Staubné Albert Marietta művelődésszervező: Elmondta, hogy a fa megvan.
Sebestyén Éva bizottság elnöke: Elmondta, hogy szerinte a díszítésre 12.000 Ft elég, az
égősor 24.000 Ft, az adventi koszorú véleménye szerint túl nagy összegbe nem kerül.
Albert István bizottság tagja: Felajánlotta, hogy az adventi koszorú alapjaként szerez egy
kocsikereket.
Sárvári Ilona könyvtáros:
művelődésszervezővel.

Elmondta,

hogy

varrtak

díszeket

a

belső

fára

a

Dr. Buriánné Cecília Harmónia kórus: Javasolta, hogy a karácsonyi kavalkádon ezeket a
díszeket vagy a díszekből pár darabot értékesítsenek, ezzel is támogatni lehet a művelődési
házat.
Staubné Albert Marietta művelődésszervező: Jó ötletnek tartja, felajánlásokért adnak díszeket
ajándékba.
Sebestyén Éva elnök: Javasolta, hogy valamennyi Cecén lévő egyesület legyen a kavalkádon
kirakodva. Megkérdezte, hogy mikor kezdődjön a kavalkád.
Mészáros Istvánné bizottság tagja: Javasolta, hogy 13 órakor.
Dr. Buriánné Cecília Harmónia kórus: Javasolta, hogy a kavalkád napján legyen egy
vándorláng és a katolikus templomból induljon.
Sebestyén Éva elnök: Szerinte ez ötletnek nagyon jó, de a településünkön kivitelezhetetlen,
nem lehetne ezzel lekötni az embereket, ráadásul kevesen járnak misére is. A kavalkádon sok
program lesz enélkül is.
Sebestyén Éva elnök: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Bizottság tagjainak. Javasolta az
alábbi határozati javaslat elfogadását:
Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület Művelődési, Oktatási és Sport
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Bizottsága megtárgyalta a karácsonyi kavalkád előkészületeit, és az alábbi döntést hozza:
Karácsonyi Kavalkád időpontja: 2015.12.19. (szombat) 13:00
A pavilonokat a művelődésszervező intézi a Fejér Megyei Önkormányzattól. A meghívók,
plakátok elkészítéséért Staubné Albert Marietta felelős. A település karácsonyfáját hideg
fényű világítással és fehér díszekkel kell feldíszíteni. A karácsonyi kavalkádon fellépők:
Cecei Óvoda 2 csoportja, Cecei Általános Iskola diákjai, Harmónia kórus, Oláh Imréné
versmondó, Búzavirág Népdal Egyesület.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport
Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi
döntést hozza:
5/2015.(XI.13.)MOSB. határozata
Karácsonyi
kavalkád
előkészületeinek
megtárgyalásáról
Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület Művelődési,
Oktatási és Sport Bizottsága megtárgyalta a karácsonyi kavalkád
előkészületeit, és az alábbi döntést hozza:
Karácsonyi Kavalkád időpontja: 2015.12.19. (szombat) 13:00
A pavilonokat a művelődésszervező intézi a Fejér Megyei
Önkormányzattól. A meghívók, plakátok elkészítéséért Staubné Albert
Marietta felelős. A település karácsonyfáját hideg fényű világítással és
fehér díszekkel kell feldíszíteni. A karácsonyi kavalkádon fellépők:
Cecei Óvoda 2 csoportja, Cecei Általános Iskola diákjai, Harmónia
kórus, Oláh Imréné versmondó, Búzavirág Népdal Egyesület.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal

2.

2015. évi bizottsági költségvetés módosítása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Sebestyén Éva elnök

Sebestyén Éva bizottság elnöke: Elmondta, hogy szerinte a mikulás rendezvényre is kellene
pénzt félrerakni. Javasolta, hogy 20.000 Ft-ot különítsen el a bizottság a mikulás
megvendégelésére és a szaloncukorra.
Staubné Albert Marietta művelődésszervező: Megköszönte ezt az ötletet.
Sebestyén Éva bizottság elnöke: Megkérdezte, hogy a betlehemet hova készítsék és milyen
legyen.
Staubné Albert Marietta művelődésszervező: A művelődési ház elé kellene rakni.
Mészáros Istvánné bizottság tagja: Az óvodások segítenek a dekoráció elkészítésében.
Sebestyén Éva bizottság elnöke: Megbízta Staubné Albert Mariettát, hogy a bárányokat,
bábukat készítse el.
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Javasolta az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület Művelődési, Oktatási és Sport
Bizottsága a 2015. évi bizottság 500.000 Ft-os éves költségvetési keretét az alábbiak szerint
módosítja rendezvényenként:
- IX. juliális napja: 150.000 Ft
- pedagógus nap: 50.000 Ft
- augusztus 20-a, lecsófesztivál: 40.000 Ft
- szüreti felvonulás, bál: 100.000 Ft
- mikulás rendezvény: 20.000 Ft
- karácsonyi kavalkád, díszek beszerzése, betlehem készítés: 140.000 Ft.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Sport
Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi
döntést hozza:
6/2015.(XI.13.) MOSB. határozata
2015. évi bizottsági költségvetés felosztásának módosításáról
Cece
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselő-testület
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a 2015. évi bizottság
500.000 Ft-os éves költségvetési keretét az alábbiak szerint
módosítja rendezvényenként:
- IX. juliális napja: 150.000 Ft
- pedagógus nap: 50.000 Ft
- augusztus 20-a, lecsófesztivál: 40.000 Ft
- szüreti felvonulás, bál: 100.000 Ft
- mikulás rendezvény: 20.000 Ft
- karácsonyi kavalkád, díszek beszerzése, betlehem készítés:
140.000 Ft.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Sebestyén Éva elnök: Mivel további hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem volt, így
17,10 órakor a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság ülését berekesztette.

KMF.

Sebestyén Éva
bizottság elnöke

Mészáros Istvánné
bizottság tagja
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