
 

Pécsely Község Önkormányzata 

 P É C S E L Y 

_____________________________ 

Szám:201/59-34/2015. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: A Képviselő-testület 2015. április 29-én 16:30-kor megtartott soron következő rendes 
üléséről. 
 
Jelen vannak:   Burgyánné Czibik Éva         polgármester 
    Liga Andrea            
    Németh Mónika        

Kósa Gábor     k é p v i s e l ő k 
 
    Dr. Holéczy- Kőrösi Boglárka osztályvezető, a Jegyző megbízottja 
 
Mészáros József képviselő igazoltan van távol. 
 (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: 

• 5. Személyi juttatások többletfedezetének biztosítása 
• 6. Új fűnyírók vásárlása 

(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 4 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 menetét 4 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi: 
 

 43/2015. (04. 29.) határozatot: 
Pécsely Község Önkormányzata az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

1.) Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 



      Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester 
 2.) Rendezési terv módosítása 
                 Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester 
 3.) Szociális étkeztetési rendelet és szakmai program elfogadása 
      Előadó:  Burgyánné Czibik Éva polgármester 
 4.) 2014 évi költségvetési beszámoló 
                 Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester 

5.) Személyi juttatások többletfedezetének biztosítása 
Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester 
6.) Új fűnyíró vásárlása 
Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 
1. Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.  

A szociális rendelet módosítása szükségessé vált annak érdekében, hogy a szociális 
étkeztetést biztosítani tudjuk és minél szélesebb körben tudjuk támogatni a rászoruló 
lakosságot. Javaslom a csatolt módosító rendelet elfogadását. 
Kérdés, javaslat nem hangzott el. 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 

44/2015. (04.20.) határozat 
 

Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló rendelet 
módosításáról szóló tervezetet megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester 
 

Rendelet tervezet 
Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2015.(.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § 
(3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 
45. §-ában, 58/B § (2) bekezdésében 62. § (2) bekezdésében és 92. § (1) és (2) bekezdésében, 
132 § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény 74. § (5) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:    
 



1. § (1) A az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„11. § A települési támogatás formái: 
a) rendkívüli települési támogatás 
b) temetési támogatás 
c) gyógyszertámogatás 
d) ápolási támogatás 
e) újszülött támogatás 
f) étkeztetés” 
 
2. § A Rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„16. § (216. § (2) A gyógyszertámogatás a háziorvos által igazolt éves gyógyszerkeret 30 %-
a.” 
 
3. § A Rendelet 18. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„ 18.  § Az ápolási támogatás összege megegyezik a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
összegével.” 
 
4. § A Rendelet az alábbi 20/A. §-al egészül ki 
20/A. § Pécsely község Önkormányzat képviselő – testülete az étkeztetés keretében azoknak a 
rászoruló személyeknek a napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik egészségi 
vagy mentális állapotuk miatt önmaguk vagy eltartottaik ellátására tartósan vagy átmeneti 
jelleggel, részben vagy teljes egészében képtelenek és nincs olyan hozzátartozójuk, aki az 
étkeztetésükről gondoskodna.  
(2) Az étkeztetés nyújtásának feltétele, hogy a kérelmező családjában egy főre eső jövedelem 
nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150% -át, egyedül élő esetében a 200%-át.  
(3) A szociális étkeztetés iránti kérelem kapcsán nyilatkozni kell a kérelmező étkeztetési 
körülményeiről.  
(4) Az önkormányzat a szociális étkeztetést közétkeztetést végző vállalkozással kötött 
szerződés alapján biztosítja az arra rászorultaknak.  
(5) A szociális étkeztetés térítési díját a képviselő-testület bruttó 370 Ft/ nap összegben 
állapítja meg.  
(6)  A képviselő- testület méltányosságból a térítési díjat csökkentheti vagy elengedheti, 
annak a rászorultnak, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem éri az öregségi 
nyugdíjminimum összegét. 
 

Záró és rendelkezések 
 

5. §  Ez a rendelet 2015. május 15. napján lép hatályba. 
 

 
Pécsely, 2015. május 5. 
 



                   Burgyánné Czibik Éva Dr. Tárnoki Richárd  
                       polgármester               jegyző     

 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2015.( V.14.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. 

(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

2. Rendezési terv módosítása  
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.  

A rendezési terv módosításához kapcsolódóan ismét több kérelem érkezett.  
Rák László kérelmezi, hogy a 2024-es helyrajzi számú önkormányzati utat a 2002/4 és a 
2025/1 helyrajzi számú telkek tulajdonosainak adjuk el és az ne legyen közút a továbbiakban. 
Terleth Mátyás Bálint Anna, Rák László és Leiker Ferenc képviseletében nyújtott be 
kérelmet, amelyben korábbi kérelme fenntartása mellett a helyrajzi számok módosítását kéri a 
kérelem beadása óta történt telekalakítások miatt. 
Koczor Kálmán telekösszevonási és telekalakítási kérelmet terjesztett elő, azonban még nem 
került a tulajdonába valamennyi alakítandó ingatlan, így véleményem szerint nem jogosult 
kérni más tulajdonán az alakítást. 
Javaslom, hogy a fenti kérdésekben napoljuk el a döntést, hogy megfelelően utána tudjunk 
járni a kérdésnek. 
Továbbá tekintettel arra, hogy a kérés több tulajdonost is érint, javaslom, hogy a kertes 
mezőgazdasági övezetekben a vadkerítés létesítésére irányuló módosítási kérelem tervezési 
díját, 50.000 Ft-ot vállalja át az Önkormányzat. 
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
meg: 

45/2015. (04.29.) határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kertes mezőgazdasági övezetekben 
a vadkerítés létesítésére irányuló módosítási kérelem 50.000 Ft-os tervezési díját a 2015. évi 
költségvetés dologi kiadásainak terhére átvállalja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester 
 
 

3. Szociális étkeztetési rendelet és szakmai program elfogadása 
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban ismerteti a napirendet. 
A szociális étkeztetés biztosítása jogszabályi kötelezettségünk. Az étkeztetésre vonatkozó 
rendelkezéseket a szociális rendelet módosításánál tárgyaltuk, így külön rendelet elfogadása  



nem szükséges. Az étkeztetéshez szükséges szakmai programot elkészítettük, amelyet a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal részére kell megküldenünk annak elfogadása után. 
Szükséges továbbá döntenünk abban a kérdésben is, hogy a szolgáltatási szerződést mely 
szolgáltatóval kössük meg. Javaslom, hogy a Bakony Gaszt legyen a szolgáltató, a 
korábbiakban is ők szállították az ebédet nekünk. Kérem továbbá, hogy a Képviselő-testület 
fogadja el a szociális étkeztetés szakmai programját. (A szakmai program jelen 
jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi) 
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
meg: 

46/2015. (04.29.) határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális étkeztetésre vonatkozó 
szolgáltatási szerződést a Bakony Gaszt Kereskedelmi és Vendéglátóipari és Szolgáltató Zrt.-
vel kívánja megkötni. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
meg: 

47/2015. (04.29.) határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális étkeztetésre vonatkozó 
szakmai programot megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester 
 

4. 2014 évi költségvetési beszámoló 
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban ismerteti a napirendet. 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában leírtak alapján a számviteli 
jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók 
alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján 
érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: 
zárszámadás) kell készíteni.  
Az államháztartásról szóló törvény 91. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a 
polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését 
követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó 
napjáig hatályba lépjen. 
A rendelet tervezet tartalmazza az Áht. 91. § (2) bekezdése szerinti mérleget és kimutatásokat 
az alábbi részletezettségben: 

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,  
- a pénzeszközök változásának bemutatását 



- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 
összesítve, 
- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – 
tartalmazó kimutatást, és 
- a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási 
előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban,  
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot 
keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, 
- a vagyonkimutatást, és 
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből 
származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 

Az előbbiekben felsorolt mérlegeken és kimutatásokon túl a rendelet tervezet részletesen 
tartalmazza a 2014. évi költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások eredeti és 
módosított előirányzatát, valamint az egyes költségvetési sorok teljesítését, a kiadások és 
bevételek teljesülésének kormányzati funkciónkénti megbontását, és a maradvány 
meghatározását. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet áttekinteni, megvitatni és 
elfogadni szíveskedjenek. 
Javaslom, hogy Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót 114.982 e Ft bevételi és 82.881 e Ft kiadási főösszeggel 
fogadja el. 
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
meg: 

48/2015. (04.29.) határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évi költségvetés 
végrehajtásáról, a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet megismerte, megtárgyalta és 
annak elfogadása mellett döntött.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester 
 

Rendelet tervezet 
Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2015. (    .) önkormányzati rendelete 
a 2014. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 
1. §. A Képviselő-testület a város 2014. évi gazdálkodásának beszámolóját a 4. mellékletnek 

megfelelően: 
     a) 96 808 e Ft teljesített költségvetési bevétellel és 
     b)18 174 e Ft teljesített finanszírozási bevétellel, ebből 



      ba)8 174 e Ft teljesített belső hiány finanszírozási bevétellel, 
      bb) 10 000 e Ft teljesített külső hiány finanszírozási bevétellel, 
                           c)72 881 e Ft teljesített költségvetési kiadással és 
     d) 10 000 e Ft teljesített finanszírozási kiadással      

elfogadja. 
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. december 31-i vagyonát a 6. 

mellékletben szereplő egyszerűsített mérleg adatai alapján 370 816 e Ft-ban 
állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves pénzforgalmát az 1. melléklet szerint 
hagyja jóvá, melyben a teljes kiadási főösszeg 82.881 e Ft, a teljes bevételi főösszeg 
114 982 e Ft. 

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi eredmény kimutatását a 7. 
mellékletnek megfelelően jóváhagyja, melyben a mérleg szerinti eredmény összege -
1 910 e Ft. 

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételi előirányzatok teljesítését az 2. számú 
mellékletek, a működési kiadási előirányzatok teljesítését a 3. melléklet szerinti 
részletezésben jóváhagyja. 

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait 17 826 e Ft az 5. melléklet 
szerinti részletezésben jóváhagyja, felújítási kiadása nem volt. 

5. § A Képviselő-testület jóváhagyja a normatív állami hozzájárulások, a normatív, kötött 
felhasználású támogatások, a központosított és egyéb kötött felhasználású támogatások 
költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 20-22. mellékleteknek 
megfelelően. 

6. § Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3§-a szerinti adósságot keletkeztető ügylete és több 
éves kihatással járó döntése nem volt. A közvetett támogatásokat tartalmazó 
kimutatásokat a 10. melléklet, a vagyonkimutatását a  13. melléklet, és a pénzeszközének 
változását a  17. melléklet szerint. 

7. § (1) A Képviselő-testület a zárszámadási rendelet tájékoztató jellegű mellékleteit az 
alábbiak szerint jóváhagyja: 
a) Részesedések és értékpapírok állománya  15. melléklet, 
b) immateriális javak és tárgyi eszközök nettó érték és 0-ra leírt eszközök, immateriális 
javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, 
vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 24. melléklet, 
c) a befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és 
értékvesztésének alakulását 25. melléklet,  
d) a költségvetési szervnél foglalkoztatottak létszámát és személyi juttatásait 19. 
melléklet, és  
e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket   16. melléklet tartalmazza.  

8. § (1)A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. 

(II. 11.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
Burgyánné Czibik Éva         Dr. Tárnoki Richárd 
Polgármester           Jegyző 
Kihirdetve: Pécsely, 2015.  



             
                                                    dr. Tárnoki Richárd                                                                             
           jegyző 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2015.( V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetési 

gazdálkodási beszámolójáról 
 

5. Személyi juttatások többletfedezetének biztosítása 
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban ismerteti a napirendet. 
A két új pénzügyes felvételével, valamint a Kirendeltség-vezető illetmény-eltérítésével 
kapcsolatosan felmerülő költségek nem kerültek még betervezésre a 2015. évi költségvetésbe, 
azonban kérem a testület hozzájárulását ahhoz, hogy ezek fedezetét biztosítsuk a költségvetés 
ismételt módosításáig is. 
 
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
meg: 

49/2015. (04.29.) határozat 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Közös 
Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás összegét 4335 eFt összegben 
elfogadja, a költségvetésben tervezett összegen felüli rész fedezetét 1160 e forintot a 2015. évi 
költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester 
 

6. Új fűnyírók vásárlása 
 
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban ismerteti a napirendet. 

A zöldterület nagysága miatt  a karbantartáshoz szükséges új fűnyírókat vásárolnunk. A Szabó 
Kerttechnika egy MTD DL 96 H fűnyíró traktorra és egy Stihl FS 240 fűkaszára adott 
árajánlatot összesen bruttó 559.800 Ft értékben, javaslom, hogy fogadjuk el az árajánlatot. 
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
meg: 

50/2015. (04.29.) határozat 
 
 
 



 

 


