
 

Pécsely Község Önkormányzata 

 P É C S E L Y 

_____________________________ 

Szám:201/ 59-13  /2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Képviselő-testület 2015. február 09-én 8:30-kor megtartott soron következő rendes 
üléséről. 
 
 
Jelen vannak:   Burgyánné Czibik Éva         polgármester 
    Mészáros József                     alpolgármester 
    Liga Andrea 
    Németh Mónika        

Kósa Gábor     k é p v i s e l ő k 
 
    Dr. Holéczy- Kőrösi Boglárka osztályvezető, a Jegyző megbízottja 
 (A jelenléti ív jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.) 
(A megbízás jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.) 
 
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, majd javaslatot tett az ülés napirendjére, a meghívó szerinti 
napirendeket javasolja tárgyalni az alábbi módosítással: 
Kéri törölni a 2. napirendi pontot, továbbá az alábbi napirendeket kéri felvenni: 
13. A Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalása 
14. Az intézményi térítési díjra vonatkozó rendelet módosítása 
15. A polgármester szabadságtervének jóváhagyása 
 
 (A meghívót jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.) 
 
Kérdés, javaslat a napirendeket illetően nem hangzott el. 
Aki a napirendekkel és a tárgyalás menetével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A napirendi javaslatot a polgármester javaslatával egyetértve a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta: 
 
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület az ülés 
napirendjét és a tárgyalás 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi: 
 



 3/2015. (02. 09.) határozatot: 
 

Pécsely Község Önkormányzata az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
NAPIRENDEK: 

1.) Az önkormányzat 2015.évi költségvetése 
Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester 

 2.) Sindler Ügyvédi Iroda ajánlatának megtárgyalása. 
      Előadó:  Burgyánné Czibik Éva polgármester 
 3.) Háziorvosi szerződés módosítása. 
               Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester 
 4.) Huszár Művek ajánlatának elbírálása. 
               Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester 
 5.) Telekhatár-rendezés ügye. 
               Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester 
            6.) Rendezési Terv módosításával kapcsolatos megbeszélés. 

     Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester 
7.) Földtulajdonosi Közösség támogatási szerződése. 

               Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester 
 8.) Fókusz Geodézia Kft. ajánlatának elbírálása. 
       Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester 
         9.) Mikrocomp Kft szerződés módosítás elbírálása. 
      Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester 
         10.) Balatoni Szövetség csatlakozási kérelem. 
               Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester 
         11.) Zádorvári Kilátó elnevezési kérelem megtárgyalása. 

     Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester 
         12.) Fecskefarok dűlőút helyreállítási kérelem. 
               Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester 

13.) A Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalása 
Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester 
14.) Az intézményi térítési díjra vonatkozó rendelet módosítása 
Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester 
15.) A polgármester szabadságtervének jóváhagyása 

 Előadó: Mészáros József alpolgármester 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése 
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.  
A költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során érvényesítettük a 2015. évre vonatkozó 
költségvetési törvény számait és szabályozásait, figyelembe véve az államháztartásról szóló 



törvény és a végrehajtási rendelete 2015. január 1-től hatályos rendelkezéseit, a Képviselő-
testület által a 2015. évi költségvetési koncepcióban elfogadott szempontokat.  
Pécsely Község Önkormányzatának 2015. évre számított bevételi és kiadási főösszege 
103.154 e Ft. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a 
kiadásokat. 
A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 31.660 e Ft pénzmaradvány 
felhasználással sikerült megteremteni. 
A tartalék összege 21.234 eFt, ez általános tartalék. 
A költségvetés bevételi oldala: 
Az idei állami támogatás hasonló a tavalyi összeghez. Állami támogatásként 22.966 e Ft-ot 
kapunk a a 2/a tábla szerint részletezve. 
Adóbevételként többet számítunk, mint a 2014-es tervnél. Az iparűzési adónál az adómérték 
emelése miatt többet terveztünk, a többi adónem tervezetthez közel alakult.  
Az idei terveket a tavalyi év tényleges bevételeihez igazítottuk. Gépjárműadóval és pótlékkal 
együtt a tervezett összeg 21.100 e Ft.(részletezve lásd 2 sz. tábla) 
Terveztünk még bérleti díjakat 800 e Ft összegben. 
Támogatásként várunk területalapú támogatásként 300 e Ft-ot, Munkaügyi központtól 
közfoglalkoztatás támogatásra 4.000 e Ft-ot. Igazgatási szolgáltatási bevétel, egyéb sajátos 
bevétel és kamat címén 1.200 e Ft. 
Kiadási oldal: 
Bérekre és járulékokra 17.977 e Ft-ot tervezünk. Ez tartalmazza 1 fő polgármester, 1 fő 
falugondnok, 1fő könyvtáros, 1fő védőnő, 1 fő hivatalsegéd  valamint a közfoglalkoztatást. 
Dologi kiadásokra 24.060 e Ft-ot tervzünk. ez tartalmazza a befizetendő ÁFÁ-t is. 
Pénzeszköz átadásra 10.347 e Ft-ot terveztünk. Ez tartalmazza az Óvoda,  Közös hivatal,  
ügyelet és gyermekjóléti szolgálatra adott pénzeket. Szociális kiadásokra 1600 e Ft-ot 
terveztünk. 
Fejlesztési kiadásokra 27.636 e Ft-ot terveztünk, a tavalyi évben a Vis Major támogatás 
keretében 12.835 e Ft-ot kaptunk és ezt as 30% önrésszel kiegészítve a külterületi utak 
javítására kell fordítanunk. Ezen kívül még 2 buszmegálló építése is a terveink között 
szerepel. 
Költségvetési támogatás csak pályázati úton vagy egyedi kérelem útján nyújtható. Meg kell 
határozni a döntést hozó személyt vagy testületet, ennek a jogszabályi előírásnak a 
költségvetési rendeletben eleget tettünk. Az odaítélt támogatásról támogatási szerződést köt a 
kötelezettségvállalásra jogosult a támogatott szervezettel, melyben rögzíteni kell a támogatás 
összegét, célját, az elszámolás határidejét és módját. Továbbá a támogatott szervezetnek meg 
kell felelni a jogszabályban előírt feltételeknek, és a nem utófinanszírozott támogatásoknál 
biztosítékot kell meghatározni a támogatás visszafizetése esetére (pl. elszámolás elmaradása). 
Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület 
részére tájékoztatásul be kell mutatni, szöveges indoklással együtt: 

• a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az előirányzat 
felhasználási tervét (6., 8. sz. melléklet), 

• a többéves kihatással járó döntése az Önkormányzatnak nincs. 

• a közvetett támogatásokat –így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - 
tartalmazó kimutatást (10.sz. melléklet). 



A 6. sz. melléklet bemutatja a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 
előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen. 
A 8. sz. melléklet tartalmazza a bevételek és kiadások előirányzatának havi ütemezését. A 
bevételeken belül az állami támogatásokat a jogszabályban előírt folyósítás alapján, a helyi 
adókat, gépjárműadót a törvényben előírt fizetési kötelezettség figyelembe vételével, 
működési bevételeket, átvett pénzeszközöket a megkötött szerződésekben rögzítettek alapján 
ütemeztük. 
A 10. sz. melléklet bemutatja a 2015. évi közvetett támogatásokat a jogszabályi előírásnak 
megfelelő tartalommal, mely tartalmazza az építményadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó, 
gépjárműadó adókedvezményét, adómentességét.  
Az adómentességek, adókedvezmények a törvény illetve törvényi felhatalmazás alapján a 
helyi adórendelet alapján kerültek megállapításra, az ebből adódó 2015. évi tervezett bevétel 
kiesés összege 2.570 eFt. 
Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait is be 
kell mutatni a költségvetési rendeletben, Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 
nincs az Önkormányzatnál. 
Az Áht. 29. § (3) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatnak évente, legkésőbb a 
költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban meg kell állapítani a Stabilitási tv. 45. § (1) 
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 
saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét. (9. sz. melléklet) 
A 2015. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési 
egyensúlyát megőrizze, a likviditását biztosítsa, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a 
költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa. 

 
Kérdés, javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 

4/2015. (02. 09.) határozat 
A PécselyKözség Önkormányzata képviselő-testülete a költségvetés előterjesztésekor 
nyilatkozik, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek a költségvetési 
évben és az azt követő három évben várható összege nem haladja meg a saját bevételeinek 50 
%-át. 
A Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben és az Önkormányzati adósságot keletkeztető 
ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját 
bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

megnevezés 2015. 2016. 2017. 2018. 
további 

évek
1. Helyi adó bevétel   19200 19200 19200 19200   



2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből 
származó bevétel             
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,             
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalalat értékesítésből 
vagy privatizációból származó bevétel             
5. Bírság, pótlék- és díjbevétel   250 250 250 250   
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés             
Összesen:   19450 19450 19450 19450 

az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a 9725 9725 9725 9725 

adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségek  futamidő kezdete 2015. 2016. 2017. 2018. 

további 
évek

              
              

Összesen:   0 0 0 0 

 
 
Felelős: Burgyánné Czibik Éva 
Határidő: azonnal 

Rendelet tervezet 
Pécsely Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
../2015. (…..) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
 
 
Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a  
Magyarország  2015.évi  központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Tv. Rendelkezéseire, az 
önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 
1.§. Jelen rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és az Önkormányzatra.  
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 
2.§. (1) Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 

101.954 ezer forintban (továbbiakban e Ft) Ft-ban állapítja meg az alábbi 
részletezettségben: 

  
Költségvetési bevételek előirányzata:    71.494 e Ft 



Finanszírozási bevételek előirányzata:    31.660 e Ft 
 Ebből:belső hiány     31.660 e Ft 
 Külső hiány      e Ft 
Költségvetési kiadások előirányzata:  103.154 e Ft 
Finanszírozási kiadások előirányzata:    e Ft 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a bevételeket kiemelt 

előirányzatonkénti részletezettséggel az l. sz. melléklet tartalmazza. 
 
(3) A bevételek részletezését a 2 sz .melléklet tartalmazza. Az állami hozzájárulásokat 

jogcímenként a 2/a melléklet tartalmazza. 
 
(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzat-

csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel 
állapítja meg: 

 
I. Működési kiadások 
 1. Személyi juttatások               14.207 e forint 
 2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó             3.770 e forint 
 3. Dologi kiadások               24.060 e forint 
 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai                1.600 e forint 
 5. Egyéb működési kiadások 
 5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre           10.347 e forint 
 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre                 300 e forint 
 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
  áh-n kívűlre                          0 e forint 

5.4. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)            21.234 e 
forint 

  
II. Felhalmozási kiadások 
 1. Beruházások                                                     3.100 e forint 
 2. Felújítási kiadások                    24.536 e forint 
 3. Egyéb felhalmozási kiadások                    0 e forint 
 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre                 0 e forint 
 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre                 0 e forint 
 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása  

   
                 áh-n kívülre                      0 e forint 
         
III. Finanszírozási kiadások 
         1.1. Hitel-, kölcsön törlesztése áh-n kívülre          e forint 
         1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai           e forint 
          
 



3.§ (1) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételt az Önkormányzat a 2-7 bekezdésekben 
meghatározott kiadásokra tervezi fordítani. 

 
(2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként az 3. számú melléklet tartalmazza. 

a. Az Önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti 
részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza 9.077 eFt összegben. 

 
(3) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 1.600 e Ft-ot fordít, az 5. tábla szerinti 

részletezésben. 
 
(4) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 24.536 e Ft-ot fordít, az 5. sz. 

melléklet szerinti részletezésben. 
 
(5) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásokra 0 e Ft-ot fordít, az 5. sz. melléklet 

szerinti részletezésben. 
 
(6) Az általános tartalék összege 21.234 e Ft. 
 
(7) Az Önkormányzat 2015. évi céltartaléka 0 Ft. 
 
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 8 főben állapítja meg, melyből 3 

fő közfoglalkoztatott a 2. sz. melléklet szerinti bontásban. 
 
(9) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban –működési és 

felhalmozási kiadások és bevételek bontásban - a 6. számú tájékoztató tábla tartalmazza. 
 
(10) Európai uniós támogatással megvalósuló projektje az Önkormányzatnak nincs. 
 
(11) Önkormányzati adósságot keletkeztető fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak 

nincs. 
 
(12) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként 
vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7 sz. tábla 
tartalmazza 
 
(13) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8.sz. tábla tartalmazza. 
 
(14) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek 

várható összegét a lejárat végéig a 9. számú tájékoztató tábla tartalmazza. 
 
(15) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. sz. melléklet 

tartalmazza. 
 



(16) Az önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak 
keretszámait főbb csoportokban a 11. sz tábla tartalmazza. 
  
(17)  Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége az Önkormányzatnak 
nincs. 
 
(18) A képviselő testület a 2015. évi illetményalapot, 38.650,- forintban állapítja meg.  

 
 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
 
4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 
 
(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező 

alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett 
finanszírozza szabadon vállalt nem kötelező feladatait. 

 
(3) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül: 

 A 7. számú mellékletben szereplő fejlesztési kiadási előirányzatok teljesítését a 
felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni. 
 A fejlesztési feladatok esetében indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, a tervezett 
feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni. 

 
5.§ (1) Az önkormányzati feladatok pénzellátására vonatkozóan havonta heti bontásban 

likviditási tervet kell készíteni, amely az ismert és várható bevételeken és 
kötelezettségeken alapul.  

 
(2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 

többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a 
Polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. 

A Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévenként az első negyedév 
kivételével, továbbá legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 

 
(3) Ha év közben az Országgyűlés - helyi önkormányzatot érintő módon- a központi 

költségvetésről szóló törvény a helyi önkormányzatok a települési önkormányzatok 
állami hozzájárulásait, támogatásait, valamint a részükre juttatandó egyéb költségvetési 
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli az intézkedés kihirdetését 
követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetés rendelet 
módosítását. 

 



(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és költségvetési 
létszámkeretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet, kivéve a (5) 
bekezdésben meghatározott esetet. 

 
(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás 

jogát maximum 100 e Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át, a költségvetési kiadási 
előirányzat túllépése nélkül. A polgármester a Képviselő-testületet soron következő ülésén 
köteles tájékoztatni a módosításokról. 

 
(6) A Polgármester a kiemelt előirányzatok terhére kötelezettséget vállalhat. Az 

önkormányzat árubeszerzéseinél, építési beruházásainál és szolgáltatás 
megrendeléseinél a közbeszerzési törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni. 

 
(7) A Képviselő-testület a költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások 

lebonyolításával a Polgármestert bízza meg. 
 
(8) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület 

engedélye szükséges. Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a 
Képviselő-testület dönt. 

 
(9) A Polgármester az Önkormányzat részére megállapított létszámkeretet a tényleges 

foglalkoztatás során nem lépheti túl. 
 

6. § (1)Az Önkormányzat 2014. évben felhalmozási célú hitel felvétellel nem számol. 
 

(2) Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Önkormányzati adósságot 
keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján 
kerülhet sor. 

 
7.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet 

államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján 
hasznosíthatja. 

 
(2) Értékpapír vásárlás esetén, a költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület 

dönt. Pénzintézeti lekötés esetén, értékhatár nélkül a hasznosítási szerződés megkötését a 
Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. 

 
8. § (1) A költségvetési maradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának 

szabályai: 
 Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni: 

a) azt a maradványt, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, 
de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg, 



b) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő 
kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben. 

 
A költségvetési maradvány jóváhagyása után - az elvonásokat követően - az előirányzat-
maradvány személyi juttatásokból származó része a többi kiemelt előirányzatra is 
fordítható. Az előirányzat-maradvány személyi juttatásokon felüli része személyi 
juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány terhére 
nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár. 
 

9.§ (1) A támogatás nyújtása a Képviselő-testület át nem ruházott hatásköre. A Képviselő-
testület pénzbeli támogatást a 4. számú mellékletben meghatározott szervezetek részére 
nyújt egyedi döntés alapján. 

 
(2) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel 

az Önkormányzat nevében a Polgármester támogatási szerződést köt a jogszabályi 
előírások figyelembe vételével. 

 
(3) Az odaítélt támogatás folyósítását felfüggeszti, amennyiben a támogatottnak esedékessé 

vált és meg nem fizetett köztartozása van, és ennek rendezését nem igazolja, valamint 
amíg az előző évben részére folyósított támogatás felhasználásáról nem számolt el. 

 
(4) Amennyiben a támogatott a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt 

nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás 
igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési 
számlájára köteles visszafizetni. 

 
(5) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az 

általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg. 
 
(6) A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles hitelesített 

bizonylatokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre elszámolni. Az 
elszámolással egyidejűleg a támogatottnak tájékoztatást kell adni a támogatott cél 
megvalósításáról. A támogatott szervezet egy alkalommal legfeljebb 6 hónappal kérheti az 
elszámolási határidő meghosszabítását. 

 
(7). Indokolt esetben a Jegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgáltatja meg a belső 

ellenőrrel a támogatott cél megvalósulását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és 
szabályszerűségét. 

 
(8) Alapítvány részére támogatás nyújtása és alapítványtól forrás átvétele a Képviselő-testület 

át nem ruházható hatásköre. 

 
(9) Államháztartáson kívüli forrás elfogadásáról– alapítványi forrás kivételével – 
polgármester dönt. 



 
(10) A támogatás átvételéről a támogatóval támogatási szerződést kell kötni, melynek 

tartalmazni kell a támogatás célját, az átadás időpontját, az elszámolás módját. 

 
10.§ Az Önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. 71. §. (4) bekezdésében és az Ávr 116-

118. §-ban foglaltak az irányadók. 
 
11.§ Az önkormányzati vagyon értékesítésére vonatkozóan az önkormányzat 

vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni. 
 
12.§  ((1)A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel. 
 
(2) A költségvetési rendelet elfogadásáig a polgármester által, a hatályos jogszabályok szerint 

az önkormányzat költségvetését megillető beszedett bevételeket és az előző évi kiadási 
előirányzatok arányos mértékéig teljesített kiadásokat a költségvetési rendelet 
előirányzatai tartalmazzák. 

 
(3)  A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásai szerinti időpontokban az 

önkormányzat gazdálkodásáról köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. 
 

Záró rendelkezések 
 
13.§ Jelen rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, rendelkezései 2015. évről 

szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.  
 
 
 
Burgyánné Czibik Éva    Dr. Tárnoki Richárd 
Polgármester     Jegyző 
 
A rendelet kihirdetve: 2015. február   
 
 
 
    Dr. Tárnoki Richárd 
     Jegyző 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.11.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről  

 
2. Sindler Ügyvédi  Iroda ajánlat megtárgyalása 
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 



A Balatonfüred Város Önkormányzatát is képviselő Sindler Ügyvédi Iroda ajánlatot küldött 
részünkre az állandó jogi képviseletre és jogi szakértői segítségre vonatkozóan. A megbízási 
díj tartalmazná többek között a szerződések jogi véleményezését, peres és nemperes 
képviseletet, jogi segítségnyújtást. Az ajánlat szerint ez havi 50.000 Ft+ÁFA összegbe 
kerülne az önkormányzatnak. Tekintettel arra, hogy álláspontom szerint a jogi képviseletet 
igénylő ügyeink száma idén nőni fog, javaslom az ajánlat elfogadását. 
 
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
meg: 

5/2015. (02.09.) határozat 
Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sindler Ügyvédi Iroda jogi 
képviseletre vonatkozó ajánlatát megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett 
döntött. 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Burgyánné Czibik Éva polgármester 
 

3. Háziorvosi szerződés módosítása 
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.   
A korábbi testületekkel történt megegyezés alapján Gógl Álmos Zalán háziorvos a 
fogyóeszköz beszerzésére és az asszisztens bérköltségeinek fedezésére támogatást igényelne 
összesen 338.000 Ft összegben a 2013. és 2014. évek tekintetében, amelyből Pécsely 
Községet lakosságszám arányosan 286.624 Ft (143.312 Ft/év) terheli. Javaslom, hogy 
járuljunk hozzá a fenti összeg kifizetéséhez. 
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
meg: 

6/2015. (02.09.) határozat 
Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi fogyóeszközök 
beszerzéséhez és a háziorvosi asszisztens bérköltségeinek fedezéséhez a 2013. és 2014. évek 
tekintetében 286.624 Ft-tal járul hozzá a 2015. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Burgyánné Czibik Éva polgármester 

4. Huszár Művek ajánlatának elbírálása 
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.   
A templom mögötti elkerülő út megvilágításának kivitelezéséhez több cégtől próbáltunk 
ajánlatot szerezni, de csak a Huszár művek nyújtotta be 154.628+ÁFA összegű ajánlatát, ami  
3db alkonykapcsolóval ellátott led fényvető felszerelését tartalmazza a templom falára. 
 
Mészáros József alpolgármester: Szerintem ez az ár nagyon magas, próbáljunk megkérdezni 
még másokat is árajánlatért. 
 



Burgyánné Czibik Éva polgármester: Rendben, akkor ezt a döntést napoljuk el. 
 

5. Telekhatár-rendezés ügye 
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.  
A 175-ös helyrajzi számú „kivett, patak” terület az Önkormányzat tulajdonában áll, azonban 
egy tévedés folytán a 280-as helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának háza belelóg a mi 
területünkbe, emiatt a telekhatárt rendezni szükséges. Gaál Szabolcs földmérő elkészítette a 
változási vázrajzot, amely szerint a 280-as hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa a beépített területért 
cserébe saját telkéből adna ugyanakkora területet. 
Javaslom, hogy járuljunk hozzá a telekhatár rendezéséhez. 
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
meg: 

7/2015. (02.09.) határozat 
Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 175 és 280 helyrajzi számú 
földrészletek telekhatár rendezéséről szóló előterjesztést megismerte, megtárgyalta és 
hozzájárul a telekhatár rendezéséhez. 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Burgyánné Czibik Éva polgármester 
 

6. Rendezési Terv módosításával kapcsolatos 
megbeszélés  

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.  
A Rendezési terv módosítása kapcsán több megkeresés érkezett, Németh Ferenc 
településtervező elkészítette ezek árajánlatát, amit a kérelmezők állnak, az Önkormányzatnak 
csak a főépítész szerződés ellátására történő szerződés 50.000 Ft-os díját kell vállalnia, 
továbbá 50.000 ft-os költséget jelent az Építésügy által javasolt módosítás, mely az általános 
mezőgazdasági övezetben a beépíthetőség módosítását jelenti. 
 
Pécsely Község településrendezési eszközeinek módosítására beérkezett kérelmek és az 
azokra adott tervezői javaslatok és tervezési díjai: 
1. dr. Nagy Tamás 070/34 és 070/35(Má-2), 1154/3 és 1153 (Mk-1) hrsz-ek eltérő 

besorolás egységesítését kérelmezi. 070/34 és 070/35 hrsz-ek Mk-1-es övezetbe 
sorolását.  

 A kérés szakmailag indokolt és javasolt. A módosítás feltétele, hogy a Balaton Törvény 
M-1 (általános mezőgazdasági) és M-2 (kertes mezőgazdasági) övezeteinek a 
módosítást alátámasztó lehatárolását a több mint 20 szakhatóság jóváhagyja.  

 A módosítás tervezési díja: 200.000,- Ft  
2. dr. Nagy Tamás kérelmezi a kertes mezőgazdasági övezetekben vadvédő kerítés 

létesítésének engedélyezését. 
 A kérés szakmailag indokolt és javasolt. A jogszabályok lehetővé teszik vadvédelmi 

háló és kerítés létesítését. A HÉSZ-ben ennek megfelelően szükséges módosítani a 
kerítés előírását.   



 A módosítás tervezési díja: 50.000,- Ft  
3. Nagy Andrea 411/1 hrsz-en épített ház homlokzati színezése.  
 A kérés szakmailag indokolt és javasolt. A HÉSZ 6§ 6 bekezdését módosítani szükséges 

a homlokzat színezés bővítésével. 
 A módosítás tervezési díja: 50.000,- Ft  
4. Vigassy Ádám 1656 hrsz-ú ingatlan M-1 övezetből M2 övezetbe történő átsorolását 

továbbá 2 %-os beépíthetőségét kéri. A területen szőlőtermesztés folyik, e 
tevékenységhez szükséges feldolgozó, tároló építmény megépítése. 

 Ev övezetből az Mk-1-be történő átsorolása szakmailag indokolt és javasolt.  
 A módosítás feltétele, hogy a Balaton Törvény M-1 (általános mezőgazdasági) és M-2 

(kertes mezőgazdasági) övezeteinek a módosítást alátámasztó lehatárolását a több mint 
20 szakhatóság jóváhagyja.  

 A módosítás tervezési díja: 200.000,- Ft 
5. Dr. Major Melinda és Filyó Zoltán kérelmezi a 836/1 hrsz-ú közút megszűntetését 

a 849 hrsz-ú ingatlan határáig. Az útszakasz megszűntetésével valamennyi érintett 
ingatlan megközelíthetősége biztosított. 

 Az Önkormányzat egyetértése esetén a kérés teljesíthető, a jogszabályoknak 
megfelelővé tehető.  

 A módosítás tervezési díja: 200.000,- Ft 
6. Nagy Lajos és Nagy Lajosné 1732/2-6 hrsz Mk-1 övezetbe tartozó ingatlanoknál 

kérelmezik a beépíthetőség biztosítását a közelben lévő ingatlanokhoz hasonlóan.  
 Ev övezetből az Mk-1-be történő átsorolása szakmailag indokolt és javasolt.  
 A módosítás feltétele, hogy a Balaton Törvény M-1 (általános mezőgazdasági) és M-2 

(kertes mezőgazdasági) övezeteinek a módosítást alátámasztó lehatárolását a több mint 
20 szakhatóság jóváhagyja.  

 A módosítás tervezési díja: 200.000,- Ft 
7. Selejó Hilda és Pozsgai György 80 és 83 hrsz-ek beépíthetőségének biztosítását 

kérelmezik. 
 A kérés csak a teljes tömbbelső újragondolása után teljesen új szabályozással lenne 

megoldható, de abban az esetben is nagyon kis hasznosítható telek alakulna ki. Csak az 
összes újonnan kialakuló telek együttes kezelésével javasoljuk az önkormányzat 
képviselő testületének a kérés támogathatóságát vagy elutasítását. A kérés elfogadása 
esetén jóval nehezebb megközelítésű ingatlanok alakulnak ki és darabszámuk is 
jelentősen csökkenhet. A 80 és 83 hrsz-ek jelenleg sem beépíthető nagyságúak és 
szélességűek, még akkor sem, hogyha semmilyen változtatás nem történne a jelenlegi 
valós állapotokban.  

8.  Kováts Nóra és Paulovits Gábor 78/2 és 81 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai 
kérelmezik az ingatlanok mellett tervezett út áttervezését, ingatlanjaik 
értékcsökkenése és a 78/2 hrsz-en található ingatlan védelme érdekében. 

 A kérés csak a teljes tömbbelső újragondolása után teljesen új szabályozással lenne 
megoldható. Csak az összes újonnan kialakuló telek együttes kezelésével javasoljuk az 
önkormányzat képviselő testületének a kérés támogathatóságát vagy elutasítását. A 
kérés elfogadása esetén jóval kevesebb ingatlan alakítható ki. A 81 és 78/2 hrsz-ú 
ingatlanokból út céljára igénybe veendő teleksávokért cserébe 2-3 ingatlanra oszthatók 



szét a jelenlegiek. Ez valószínűleg a tulajdonosoknak is jóval kedvezőbb, mint a 
jelenleginél egy-egy ingatlan maradna.  

9. Szögi Béla és dr Váczy Mária Márta kérelmezi a külterületen található 
Fecskefarok dűlőben az egy nyomvonalú utaknál kikerülő szigetek kialakítását. 

 A külterületi utak problémaköre csak egy a teljes igazgatási területre és azon belül 
zártkertekre kiterjedő egységes közlekedésfejlesztési terv keretében oldható meg. 
Kérésük szakmailag indokolt, de valószínűleg jelentős anyagi ráfordítást igényel 
(kisajátításokat, vízelvezetés csatornarendszerének kialakítását stb.)  

10-11. Vargáné Ódor Ilona kérelmezi a 031/23 és 0116/10 hrsz-ek belterületbe történő 
vonását. 

 Ódor Gyula kérelmezi a 031/24 és 0116/8 hrsz-ek belterületbe történő vonását.  
 A 0116 hrsz- ú ingatlanok tájképvédelmi és Natura 2000 övezetbe esnek ezért 

felsőbbszintű jogszabályok értelmében sem belterületbe, sem beépítésre szánt területbe 
nem vonhatók. Így a kérés az Önkormányzat akaratától függetlenül nem teljesíthető.  

 A 031 hrsz-ú ingatlanok tájképvédelmi övezetbe esnek ezért felsőbbszintű jogszabályok 
értelmében sem belterületbe, sem beépítésre szánt területbe nem vonhatók. Így a kérés 
az Önkormányzat akaratától függetlenül nem teljesíthető. Ezentúl egy másik 
felsőbbszintű jogszabály sem teszi lehetővé a belterületbe vonást, mivel ezek az 
ingatlanok elszakadnak a jelenlegi belterülettől.  

12. Forrai Ferenc és Forrai Ágnes 2119/2 hrsz-ra kérelmezik a HÉSZ 3 %-os 
beépíthetőség és 4,5 m építménymagasságra történő módosítását.  

 A felsőbbszintű jogszabályok alapján egyedül a 2 % 3 %-ra történő megváltoztatása 
lehetséges, mely vállalható. Természetesen ez a növelés a teljes, összes zárkertre 
érvényes kell, hogy legyen. A 4 m-es építménymagasságot, mint maximumot a Balaton 
Törtvény írja elő, tehát azt a képviselő-testület nem növelheti. 

  A módosítás tervezési díja: 100.000,- Ft 
13. Bálint Anna, Terleth Mátyás, Rák László Leiker Ferenc kérelmezik a 2002/3, 

2002/4, 2024, 2027 és 2028 hrsz-ú ingatlanok Mk-1 övezetből Mk-2 övezetbe 
történő átsorolását biogazdaság kialakítása céljából.  

 Kérésük abban az esetben teljesíthető, amennyiben a Balaton Törvény C-1 azaz 
szőlőkataszteri övezetét úgy lehet módosítani, hogy a kérdéses ingatlanok kikerüljenek 
ebből a törvényi övezetből. Ehhez szükséges az illetékes hegybíró véleménye, valamint 
intézkedése a szőlőkataszterből történő kivonásra, majd ezek után a rendezési terv 
egyeztetésében résztvevő több mint 20 szakhatóság egyetértése. A kérés elvileg 
támogatható, de a fentiekből láthatóan teljesíthetősége sok külső tényezőtől függ.  

  A módosítás tervezési díja: 100.000,- Ft 
14. Sebők Zoltán 021/3 hrsz-en lovastúrizmus kialakítása. 
 A kérdéses terület a Balaton Törvény tájképvédelmi területébe esik, mely beépítésre 

szánt területet nem enged kialakítani. Ennek következtében a jelzett fejlesztések csak 
beépítésre nem szánt területen oldható meg, ahol a beépítettség max. 2 % lehet, ami a 
fejlesztés kisebbik részét sem tenné lehetővé. Ezentúl szintén a Balaton Törvény több 
olyan előírást tesz, mely a leírt fejlesztés nagyobbik részét szintén akadályozza. 
Összesítve látható, hogy ezen az ingatlanon a jelenlegi törvényi feltételek nem teszik 
lehetővé a kérés teljesítését.  



15. 1340 hrsz melletti külterület belterületbe történő vonását. 
 A kérés elvileg megoldható, melynek sok feltétele van. Az egyik törvényi feltétel, hogy 

Pécsely igazgatási területén az erdőterület nagysága nem csökkenhet. Ez esetben a 
rendezési tervben jelölt erdőket kell erdőnek tekinteni. Tehát, ha jelen esetben valahol 
erdőnek jelölt területet megszűntetünk máshol egy ugyanakkora területet, ami eddig 
nem volt erdő, erdőnek kell jelölnünk. Amennyiben a tulajdonos vagy az önkormányzat 
tud egy ilyen területet akkor a kérés teljesíthető. Várható azonban, a biológiai 
egyenérték számítás (mely kötelező) miatt még több erdőre is lesz szükség. 

  A módosítás tervezési díja: 150.000,- Ft 
16. dr. Pap László és Pap Péter Tamás 031/28 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlan 

szőlőkataszterbe történő vonását kezdeményezi.  
 A kérés teljesítése nem rendezési tervi feladat. Segíteni annyiban tudjuk, hogy a Balaton 

Törvény C-1-es lehatárolásakor kérésüket figyelembe vesszük.  
17. Építésügy javasolja az általános mezőgazdasági övezetekben a 0,1 %-os 

beépíthetőség emelését a Balaton Törvény által megengedett 0,5 illetve 1 %-ra 
 A kérés jogszabályilag teljesíthető amennyiben a képviselő-testület ezt támogatja. 
 A módosítás tervezési díja: 50.000,- Ft 
 Javaslom, hogy fogadjuk el a fenti javaslatokat és járuljunk hozzá a Rendezési terv 
módosításához. 
 
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
meg: 

8/2015. (02.09.) határozat 
Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 

1. a településrendezési eszközök módosítása során a 0103/15 hrsz-en álló épület körüli 
ingatlanokon 0103/16 és /46 hrsz-ú utak nyomvonalának a valós állapotnak 
megfelelően történő, valamint a 0103/42 ÉS 0103/15 HRSZ-EK KÖZÖTTI 
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI HATÁR ÉS ÖVEZETHATÁR módosulásához a,; 

2. a 070/34 és 070/35(Má-2), 1154/3 és 1153 (Mk-1) hrsz-ek eltérő besorolás 
egységesítését, a 070/34 és 070/35 hrsz-ek Mk-1-es övezetbe sorolását; 

3. a kertes mezőgazdasági övezetekben vadvédő kerítés létesítésének engedélyezését 
4. 411/1 hrsz-en épített ház homlokzati színezésének engedélyezését 
5. 1656 hrsz-ú ingatlan M-1 övezetből M2 övezetbe történő átsorolását továbbá 2 %-os 

beépíthetőségét 
6. 836/1 hrsz-ú közút megszűntetését a 849 hrsz-ú ingatlan határáig 
7. 1732/2-6 hrsz Mk-1 övezetbe tartozó ingatlanoknál a beépíthetőség biztosítását 
8. 2119/2 hrsz-ra 3 %-os beépíthetőség biztosítását 
9. 2002/3, 2002/4, 2024, 2027 és 2028 hrsz-ú ingatlanok Mk-1 övezetből Mk-2 övezetbe 

történő átsorolását 
10. 1340 hrsz melletti külterület belterületbe történő vonását 
11. az általános mezőgazdasági övezetekben a 0,1 %-os beépíthetőség emelését a Balaton 

Törvény által megengedett 0,5 illetve 1 %-ra. 



Határidő: azonnal 
Felelős:   Burgyánné Czibik Éva polgármester 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
meg: 
 

9/2015. (02.09.) határozat 
Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendezési terv módosítása során 
felmerülő főépítészi feladatok ellátására Németh Ferencet bízza meg bruttó 50.000 Ft-os 
megbízási díjért. Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti összeget, 
valamint a rendezési terv Önkormányzatot érintő módosításával kapcsolatos 50.000 Ft-os 
megbízási díjat a 2015. évi költségvetés dologi kiadásai között biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Burgyánné Czibik Éva polgármester 
 

7. Földtulajdonosi Közösség támogatási szerződése 
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.  
A Kinizsi Vadászterület Földtulajdonosi Közössége 2014. május 27-én tartott 
„Földtulajdonosi Gyűlésén” az alábbi határozatot hozta: 
2./2014. (V. 27.) számú határozat:  

a.) a 19 – 302310 kódszámú „Kinizsi Vadászterület Földtulajdonos Közösség” 
földtulajdonosi gyűlése a már korábban elévültnek nyilvánított 2004 – 2005 – 2006-os 
évek eddig ki nem fizetett bérleti díjainak felhasználásáról úgy dönt, hogy azt a 
területileg illetékes önkormányzatok kapják meg a Földtulajdonosi Közösséghez 
tartozó külterületeik infrastruktúrájának (mezei utak, hidak, átereszek stb.) javítása 
céljából. Az így átvételre kerülő összeg javításra, karbantartásra, felújításra, vagy 
beruházásra egyaránt felhasználható.  Az érintett önkormányzatokkal az átadásra 
kerülő összegekről megállapodást kell kötni, amelyben meg kell határozni az átvett 
összeggel való elszámolás módját, határidejét. 

b.) az egyes községeket megillető összeg meghatározása: a mellékelt kimutatás 
„Bennmaradt terület Ha” oszlopában szereplő adat szorzandó 1 000 Ft-tal. Az így 
kapott összeget felfelé kerekítve tízezer Ft-os pontossággal kell meghatározni. Ahol a 
kapott összeg eleve tízezer Ft-os pontosságú, ott korrekcióra nem kerül sor. A 
Szentjakabfa községnek – az előzőekben vázolt számítás szerint – jutó összeg nem 
kerül kifizetésre, annak rendkívül csekély mértéke (10 000 Ft) miatt. 

Fentiek alapján Pécsely 600.000 Ft támogatási összegre jogosult. A fenti összeget a 
Vadászterület területén lévő külterületi infrastruktúra javítására használhatjuk fel, 2015. 
október 31-ig kell elszámolnunk vele. Javaslom, hogy fogadjuk el a felkínált összeget. 
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 

10/2015. (02.09.) határozat 
 



Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kinizsi Vadászterület 
Földtulajdonos Közössége által felkínált 600.000Ft-os támogatást elfogadja, vállalja, hogy a 
támogatás összegét a Vadászterület területén lévő külterületi infrastruktúra javítására 
használja fel és az összeggel 2015. október 31-ig a Vadászterület felé elszámol. 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester 

8. Fókusz Geodézia Kft. ajánlatának 
elbírálása 

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
A polgármester tájékoztatása szerint a Fókusz Geodézia Kft. ajánlatot tett a 2014. évben a 
földhivatali térképekben bekövetkezett változások átvezetésére az Önkormányzat 
térinformatikai rendszerén 165.000 Ft+ÁFA vállalkozói díjért. A polgármester javasolja, hogy 
a Képviselő-testület fogadja el az ajánlatot. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

11/2015. (02. 09.) határozat 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fókusz Geodézia Kft. 
térinformatikai alaptérkép változásvezetésére adott ajánlatát megismerte, megtárgyalta és az 
ajánlatot elfogadja és felhívja a polgármestert, hogy a Fókusz Geodézia Kft.-vel szerződést 
kössön, az Önkormányzat képviseletében, továbbá felhatalmazza a változásvezetés 
költségeinek kifizetésére 165.000 Ft+ÁFA összegben a 2015. évi költségvetés dologi 
kiadásainak terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester 
9. Mikrocomp Kft. szerződés módosítás elbírálása 
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
A Mikorcomp Kft. 2015. január 16-án kelt tájékoztatásában a 2013. március 1-jén létrejött 
szerződés díját 2015-től 480.000 Ft+ÁFA/év összegre kívánja módosítani. Ez a z összeg a 
2015. év rendszerkövetési díját tartalmazza. 
Mészáros József alpolgármester: Ez ugye nem tartalmazza az iskola gépeinek 
felügyeletét? Azt már a KLIK végzi. 
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Sajnos ezt nem tudom, utánajárok, javaslom addig 
napoljuk el a döntést. 
10. Balatoni Szövetség csatlakozási kérelem 
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
A Balatoni Szövetség nevében Balassa Balázs elnök azzal kereste meg településünket, 
hogy csatlakozzunk szövetségükhöz. A tagdíj lakosságszám arányosan 60 Ft/fő/év. Úgy 



gondolom, hogy jelenleg nem érdemes csatlakoznunk a Szövetséghez, hiszen a Többcélú 
Társulás elegendő támogatást nyújt. 
 
Javaslom a felkérés elutasítását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

12/2015. (02. 09.) határozat 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a Balatoni 
Szövetséghez. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester 
11. Zádorvári Kilátó elnevezési kérelem 
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
Ifj. Szathmáry Árpád, a Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási szakközépiskola 
igazgatója azzal a kéréssel kereste meg a Képviselő-testületet, hogy a Zádor-várnál lévő 
kilátót édesapjáról, idősebb Szathmáry Árpádról nevezze el, mivel sokat tett a kilátó 
környezetének tisztántartásáért és számos tábort szervezett diákjainak. 
Mivel jelenleg nem tudjuk, hogy a Kilátó kinek a tulajdonában áll, javaslom, hogy napoljuk el 
a döntést, míg választ kapunk a Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatalától a tulajdonos kilétéről. 
 
12. Fecskefarok dűlőút helyreállítási kérelem 
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
Stáhl Ambrus és a Fecskefarok dűlőn ingatlantulajdonnal rendelkező több személy 
kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez a dűlőút útviszonyainak javítására. 
Azt javaslom, hogy keressük meg az ottani tulajdonosokat és mérjük fel, hajlandóak 
lennének-e ők is valamilyen összeget áldozni az út felújítására, jelenleg ugyanis nekünk a 
belterületi utak felújítására kell összpontosítanunk anyagi erőforrásainkat, de csekélyebb 
összeggel esetleg hozzá tudnánk járulni a dűlőút járhatóbbá tételéhez. 
 
13. A Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalása 
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslattal élt a 2014. december 01-jei együttes 
testületi ülés tekintetében, mivel arra az 1/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletünk alapján 
(a továbbiakban: SZMSZ) a Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Alapítványt, 
mint napirend szerint érintett civil szervezetet elmulasztottuk meghívni. Tekintettel arra, 
hogy a törvénysértés nem eredményezi a meghozott döntés érvénytelenségét, a 
Kormányhivatal javaslatban hívta fel figyelmünket az SZMSZ-ben foglaltak továbbiakban 
történő betartására. 
Kérem a Képviselő-testületet, fogadja el a Kormányhivatal javaslatát. 
 



A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

13/2015. (02. 09.) határozat 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal javaslatát megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester 
 
14. Az intézményi térítési díjra vonatkozó rendelet módosítása 
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
Az étkezési térítési díjakról szóló rendelet mellékletében foglalt összegeket aktualizálni 
szükséges, így javaslom a rendelet mellékletének módosítását. 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
meg: 

 
14/2015. (02. 09.) határozat 

 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményekben alkalmazandó 
térítési díjakról szóló módosítási javaslatot megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása 
mellett döntött. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester  

Rendelet tervezet 
Pécsely Község Önkormányzatának 

/2015. ( II. .) önkormányzati rendelete 
az intézményben alkalmazandó térítési díjakat megállapító 11/1994. (VIII. 29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Pécsely Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott, eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli el: 
1.§ Az Önkormányzat működtetésében lévő nevelési – oktatási intézményben fizetendő 
élelmezésügyi térítési díjakról rendelkező 11/1994. (VIII. 29.) számú rendelet 1. melléklet 
helyébe e rendelet 1. melléklet lép. 

Záró rendelkezések 
 
2.§ Ez a rendelet, 2015. március 9-én lép hatályba.  

Burgyánné Czibik Éva      Dr. Tárnoki Richárd 
polgármester                 jegyző  

E rendelet 2015..  napján kihirdetésre került. 



          Dr. Tárnoki Richárd 
                     jegyző 
 

1. sz. melléklet a    /2015. (II.   .) önkormányzati rendelethez 
 
A pécselyi általános iskola és óvoda tagintézményekben alkalmazandó élelmezési térítési 
díjak 
 Intézmény típus Beszerzési ár 

(bruttó) 
Ebből: 
nyersanyag-
norma 
(bruttó) 

Térítési díj 
2015. március 
1. naptól 
(bruttó) 

1. Óvodák    
1/a Ebéd 404,- 234,- 234,- 
1/b Tízórai + uzsonna 264,- 150,- 150,- 
1/c Összesen: 668,- 384,- 384,- 

2. Általános Iskola    
2/a Ebéd 544,- 320,- 320,- 
2/b Tízórai+uzsonna 282,- 166,- 166,- 
2/c Összesen 826,- 486,- 486,- 

 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

Pécsely Község Önkormányzatának 
2/2015. ( II. 09.) önkormányzati rendelete 

az intézményben alkalmazandó térítési díjakat megállapító 11/1994. (VIII. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
15. A polgármester szabadságtervének jóváhagyása 

Mészáros József alpolgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 

Burgyánné Czibik Éva polgármesternek a jogszabály szerint be kell nyújtania éves 
szabadságtervét, amelyet a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. Polgármester Asszony 
benyújtotta szabadságtervét, javaslom annak jóváhagyását. 

A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
meg: 

15/2015. (02.09.) határozat 

Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2015. évi 
szabadságtervét jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
 
Felelős:   dr. Holéczy-Kőrösi Boglárka osztályvezető 
 



 

 

 


