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J E GYZŐ K Ö NYV
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. december 23-án 1800 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról

A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya:
HATÁROZAT
SZÁMA
177/2015.(XII.23.) határozat

Meghívóban
elfogadásáról
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TÁRGYA

szereplő

napirendi

pontok

Készült: Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 1800 órai
kezdettel tartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye:

Művelődési Ház
7013 Cece, Szabadság tér 18.

Jelen vannak:

Fazekas Gábor
Csányi Kálmán
Albert István
Szakál Norbert
Király László
Sebestyén Éva

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távol maradt:

Dr. Leposa Zoltán

alpolgármester

Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Marinka Nikolett

aljegyző

A lakosság részéről: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Fazekas Gábor polgármester: Köszöntötte a lakosság részéről megjelenteket és Képviselő-testület
tagjait.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről a 7 fő
képviselő közül 6 fő jelen van.
Javaslatot tett a meghívóban szereplő tárgyalandó napirendi pontokra.
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 6 „igen” szavazattal „nem” szavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
177/2015.(XII.23.) határozata
Meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadásáról
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokra tett
javaslatot a meghívó szerint elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Elfogadott napirendi pontok:
1./
Beszámoló Cece Nagyközség Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Polgármester
2./
Tájékoztató a Társulásban végzett tevékenységről
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Előadó: polgármester
3./

Tájékoztató az adóztatással összefüggő tevékenységről
Előadó: aljegyző
Ezt követően Fazekas Gábor polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./

Beszámoló Cece Nagyközség Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Fazekas Gábor polgármester: Az önkormányzat 2015. évi tevékenységről szóló tájékoztató teljes anyaga a
napirend mellékleteként szerepel. A polgármester bemutatta, hogy milyen intézkedéseket tett az
önkormányzat a 2015. évben, és a jövőben milyen pályázatokat fognak benyújtani a fejlődés jegyében.

2./

Tájékoztató a társulásban végzett tevékenységről
Előadó: Fazekas Gábor polgármester

Fazekas Gábor polgármester: A társulásban végzett tevékenységről szóló tájékoztató teljes anyaga a
napirend mellékleteként szerepel.

3./

Tájékoztató az adózással összefüggő tevékenységről
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Az adóztatással összefüggő tevékenységről szóló beszámoló anyaga a
napirend mellékleteként szerepel. Kiegészítette az elmondottakat azzal, hogy a 2016. évben, a 2015. évhez
hasonlóan különös gondot fog fordítani az adók behajtására, melyet először felszólítással, majd
végrehajtással fog eszközölni. Sajnálatos, hogy az adózói morál ilyen rossz számokat mutat a településen,
hiszen Cecén élők érdeke, hogy egy élhetőbb, szebb, jól működő községben éljenek.
Elmondta lehetőséget ad részletfizetési kérelem benyújtására, mely kérelemben fel kell tüntetni a
jövedelmi viszonyait az adózónak. Tájékoztatta a lakosságot amennyiben a részletfizetési kedvezményt
megkapja az adózó annak havonta történő törlesztését nem hanyagolhatja el, hiszen ha egy hónapban nem
fizeti meg határidőre a törlesztő részletet a kedvezmény elveszik, és a teljes összeg követelése válik
behajthatóvá.
Elmondta, hogy 2016. évtől a helyi iparűzési adó tekintetében senki sem részesül kedvezményben, így az
előzőleg hatályban lévő rendelettel ellentétben valamennyi őstermelőnek is bevallást kell készítenie.
Továbbá a magánszemély kommunális adója 2016-tól valamennyi cecei polgárnak kötelezettsége lesz,
hiszen a kedvezmény, melyet a szennyvíz projekt miatt állapítottak meg megszűnik 2015. december 31.
napjával. Februárban valamennyi állampolgárnak értesítőt fognak kiküldeni, erről a tényről, továbbá egy
bevallást, melyet március 15. napjáig kell a hivatalhoz benyújtani.
Tájékoztatta a lakosságot, hogy 2016. évtől talajterhelési díj fizetési kötelezettsége keletkezik azon
állampolgároknak, akik a szennyvízcsatorna hálózatra rá tudnának kötni, de nem tették meg. A díj 1800
Ft/m3, melyből levonható az önkormányzat által megbízott közszolgáltató. Természetesen az új adó
bevezetéséről, fizetési feltételeiről és számítási módjáról egy tájékoztatót fog kiküldeni a hivatal.
Megköszönte a figyelmet, és mindenkinek békés karácsonyi ünnepeket, boldog új évet kívánt.
Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban.
Pintér István cecei lakos: Megkérdezte, hogy a talajterhelési díjat annak is meg kell fizetni akinél nincs
víz.
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dr. Marinka Nikolett aljegyző: Elmondta, hogy a rendelet tartalmazza a mentességi eseteket is, így ahol
nincs vezetékes víz ott talajterhelési díj fizetési kötelezettség nem keletkezik.
Pintér István cecei lakos: Megkérdezte, hogy a cecei rendőrőrs kerítése mikor készül el, mert ott a szép új
épület, mégis kerítés nélkül.
Fazekas Gábor polgármester: Elmondta, hogy jövő év tavaszán elkészül a kerítés, valóban igaza van
Pintér úrnak, de a kerítés kivitelezését elvállaló személy mindezidáig nem jelentkezett.
Fazekas Gábor polgármester: Megkérdezte van-e további kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel
kérdés nem hangzott el megköszönte a jelenlevők részvételét a közmeghallgatáson, és minden
résztvevőnek áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánt.
Fazekas Gábor polgármester: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így
18,40 órakor a Képviselő-testület közmeghallgatását berekesztette.
KMF

Fazekas Gábor
polgármester

dr. Marinka Nikolett
aljegyző
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