
Pécsely Község Önkormányzata

P É C S E L Y

_____________________________

Szám:201/  59-39   /2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes
üléséről.

Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva        polgármester
Mészáros József
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:

 6. Fiatal gazda együttműködési kérelem

 7. Zádori út helyreállítás árajánlat

 8. Zádor-várnál lévő kilátó névadása

 9.  Indulás  az  önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatására  kiírt
pályázaton

 10. Tagintézmény vezetői pályázat 
(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 menetét 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi:

 51/2015. (05. 27.) határozatot:



Pécsely Község Önkormányzata az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.

Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
2.) 2015. évi költségvetés módosítása.

                 Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
3.) Avar és kerti hulladék nyílttéri égetési rendeletének elfogadása.
     Előadó:  Burgyánné Czibik Éva polgármester
4.)  Vis  maior  támogatásban  részesült  utak  helyreállításával  kapcsolatos  árajánlat
kiválasztása.

                 Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
5.) Rendezési tervvel kapcsolatos módosítások.

                 Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
6.)  Fiatal gazda együttműködési kérelem
Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
7.) Zádori út helyreállítás árajánlat
Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
8.) Zádor-várnál lévő kilátó névadása
Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
9.)  Indulás az önkormányzati  feladatellátást  szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázaton
Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
10.) Tagintézmény vezetői pályázat
Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 

Elmondható,  hogy  a  hatályos  SZMSZ  alapvetően  megfelel  a  jogszabályi  előírásoknak,
jogszerűségi szempontból megfelelő módon szabályozza a tárgykört.
A jelenlegi  szabályozás  azonban  túlrészletezett.  Ennek  következtében  a  rendelet  alapvető
szövegének megváltoztatása kis mértékben indokolt. A módosítás mindenképpen szükséges,
tekintettel arra, hogy 2014. október 13. napjával már csak a Mötv. van hatályban, mellyel
összhangba szükséges hozni a hatályos szabályozást.
Mivel  módosítások  eléggé  szétszórtan  érintenék  a  rendeletet,  ezért  azt  javaslom,  hogy a
testület  a  hatályos  SZMSZ-t  helyezze  hatályon  kívül  és  egy új  rendeletet  alkosson  meg,
melynek  szövegezése  alapjaiban  ugyan  nem  változna  meg,  de  a  központi  jogszabályi
változásokból adódó technikai módosítások átvezetésre kerülnek, ezáltal az elektronikus NJT
rendszerben is jobban kezelhetővé válik.
A  rendelet  módosítása  során  változatlanul  figyelemmel  kell  lenni  a  jogalkotásról  és  a
jogszabályszerkesztésről szóló jogszabályok előírásaira is. Javaslom a csatolt új Szervezeti és
Működési Szabályzat elfogadását.  
Kérdés, javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:

51/2015. (05.27.) határozat



Pécsely  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Képviselő-testület  Szervezeti  és
Működési  Szabályzatáról  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
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Pécsely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  23.  cikk  (2)
bekezdésében meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény 32.  cikk  (1)
bekezdése d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

 Általános rendelkezések

1. Az önkormányzat és jelképe

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Pécsely Község Önkormányzata.

(2) Székhelye: 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/A.

(3) Az önkormányzat feladat- és hatáskörei - a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve
más  önkormányzati  rendelet  eltérő  rendelkezése  hiányában  –  Pécsely  Község
Képviselő-testületét illetik meg.

(4) Az  önkormányzat  jelképei  a  település  címere,  zászlója  és  pecsétje.  A  község
jelképeiről  külön  jogszabályban  rendelkezik.  Jogszabály  eltérő  rendelkezésének
hiányában  a  képviselő-testület  és  szervei  használhatják  a  hivatali  kiadmányokon  az
önkormányzat címerét.

(5) Az önkormányzat pecsétje: körbélyegző, Önkormányzati Testület Pécsely körirattal,
középen a Magyarország címerével. Ezt a bélyegzőt kell használni 

a) az önkormányzat nevében kötött szerződéseken, megállapodásokon
b) a Képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyvek hitelesítésére.

(6)  A  „Pécsely  Község  Önkormányzata”  köriratú  bélyegzőn  Pécsely  címerét  kell
használni. Ezen bélyegzőt kell használni

a) a Képviselő-testület által adományozott okleveleken
b) Önkormányzati rendezvények meghívóin

2. Az önkormányzat szervei

2.§  (1)  Az  önkormányzati  feladatokat  a  képviselő-testület  és  szervei:  a  polgármester,  a
képviselő-testület bizottsága, a jegyző és a közös önkormányzati hivatala látja el.



(2) A képviselő-testület bizottsága az Ügyrendi Bizottság

(3) A képviselő-testület közös hivatalt hoz létre Balatonfüred, Balatonszőlős, Dörgicse,
Vászoly  Községek  Önkormányzataival,  Balatonfüredi  Közös  Önkormányzati
Hivatal (a továbbiakban Hivatal) elnevezéssel.

II. Fejezet

Az Önkormányzat feladat- és hatásköre

3.§ (  1)  Az Önkormányzat  Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló 2011.  évi  CLXXXIX
törvényben  (a  továbbiakban:  Mhötv.)  meghatározott  kötelezően  ellátandó  feladatait  a
lakossági igények és anyagi lehetőségeinek függvényében biztosítja.
(2)  Az Önkormányzat  feladatai  ellátása  során  együttműködésre  törekszik  a  környezetében
működő települési önkormányzatokkal, a térségi önkormányzati társulásokkal.
(3)  Az  Önkormányzat  által  ellátott  alapfeladatok  szakágazati  besorolását,  figyelemmel  az
Mötv. 13.§ (1) bekezdésében foglaltakra, az 1. függelék tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat kisegítő, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.
4.§     (1) Az Önkormányzat a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátása mellett
önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal
más szerv hatáskörébe.
(2)  A  feladat  önkéntes  vállalása  előtt  a  polgármester  előkészítő  eljárás  lefolytatásáról
gondoskodik, melynek eredményéről a Képviselő-testületnek beszámol. A Képviselő-testület
elé  terjesztett,  a  helyi  közügy  önálló  megoldásának  önkéntes  felvállalását  tartalmazó
javaslatnak  kötelező  eleme  a  megvalósításhoz  szükséges  és  a  várható  fenntarthatóságot
biztosító költségvetési források bemutatása.
(3)  Ha  a  Képviselő-testület  a  helyi  közügy  önálló  megoldása  mellett  dönt,  akkor  ennek
pénzügyi fedezetét az éves költségvetésben biztosítja.
(4) Az önkormányzat önként vállalt feladatait az 1. melléklet sorolja fel.

III. Fejezet

A képviselő-testület működése

3. A települési képviselő

5. § (1)A települési  képviselő  Pécsely  község  egészéért  vállalt  felelősséggel  képviseli  a
választói érdekeit. 

6.  §  A  Képviselő-testület  egyes  hatásköreit  a  polgármesterre,  bizottságára,  törvényben
meghatározottak  szerint  társulására  és  a  Jegyzőre  ruházhatja.  E  hatáskör
gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. 

7.§ (1) A Képviselő-testület tagjainak száma: 4 fő és polgármester
(2) A Képviselő-testület tagjainak névsorát a 2. függelék tartalmazza.

4. Munkaprogram



8.§  A  polgármester  programot  terjeszt  a  Képviselő-testület  elé,  amely  -  a  testület
megbízatásának  időtartamára  -  a  településfejlesztés,  a  helyi  közszolgáltatások
szervezésének  főbb  céljait,  feladatait  tartalmazza.  A  program  azokat  a  helyi
közügyeket,  közszolgáltatásokat  is  rögzíti,  amelyekben  a  feladatokat  vállaló
önszerveződő  közösségek  és  vállalkozások  támogatást  kapnak  a  Képviselő-
testülettől.

5. Az ülés összehívása, vezetése

9. § (1) A Képviselő-testület alakuló ülést, munkaterv szerinti ülést, rendkívüli ülést és ünnepi
ülést tart.

(2) A Képviselő-testület döntéseit ülésein hozza meg. Az ülések helye az Önkormányzat
hivatalos helyisége. 

(3) A nyilvános ülésen a hallgatóság csak az ülésterem kijelölt helyein foglalhat helyet, az
ülés rendjét nem zavarhatja.

(4) A Képviselő-testület munkaterv szerinti, de legalább hat ülést - tart.
(5) Ha a körülmények indokolják a Képviselő-testület rendkívüli ülést tart. 
(6) A polgármester köteles 8 napon belül a rendkívüli ülést összehívni, ha :

a) azt jogszabály kötelezővé teszi,
b) a képviselők legalább egynegyedének írásban benyújtott indítványára,
c) a képviselő-testület bármely bizottságának benyújtott indítványára.
Az  indítványnak  tartalmaznia  kell  az  ülés  időpontjára  és  a  napirendre  vonatkozó
javaslatot.

10.§  A Képviselő-testület ünnepi ülést tart az alakuló ülésén, valamint a Képviselő-testület
eseti döntése alapján.

11.§ (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén a képviselő-testület
tagjai közül megválasztott alpolgármester hívja össze és vezeti.

(2)  A tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetve akadályoztatásuk, kizártságuk esetén az
ülés összehívására és vezetésére a korelnök jogosult.

6. Meghívó

12.§  (1) A meghívót és az előterjesztéseket az ülés tervezett időpontja előtt 5 nappal kell a
képviselők és meghívottak részére eljuttatni.

(2)  A  jegyző  a  képviselő-testület  ülésének  helyéről,  időpontjáról  és  napirendjéről
Pécsely  Község  hirdetőtábláján  és  a  www.pecsely.hu honlapon  tájékoztatja
lakosságot. 

(3) A bizottság előterjesztésekkel kapcsolatos állásfoglalását az ülés napján át kell adni a
képviselőknek.

(4) A Képviselő-testület ülésére szóló meghívónak tartalmaznia kell:
a)az ülés helyét, időpontját, és
b) a javasolt napirendi pontokat és az előterjesztők nevét.

(5) A meghívóhoz mellékelni kell:
a) az előterjesztéseket és
b) a határozat-tervezeteket.

http://www.pecsely.hu/


7. Meghívottak

13.§ (1) A Képviselő-testület tagjai mellett, állandó meghívottként - tanácskozási joggal – a
Képviselő-testület ülésére meg kell hívni:
a) a napirend tárgya szerint illetékes szervek vezetőit,
b)  az  előterjesztés  kapcsán  érintett  magánszemélyt,  jogi  személyt  vagy  jogi

személyiséggel  nem  rendelkező  gazdasági  szervezetet,  illetve  annak
meghatalmazottját.

c) a napirend szerint érintett civil szervezetet.

8. Előterjesztések

14.§ (1) Előterjesztésnek minősül:
a) rendelet tervezet;
b) határozati javaslat;
c) beszámoló;
d) tájékoztató.

(2) A Képviselő-testület ülésére főszabályként írásbeli előterjesztést kell benyújtani, melyet a
meghívóval együtt kell megküldeni az érintetteknek.     
(3)  Kivételes  esetben  lehetőség  van  szóbeli  előterjesztésre  is,  ha  azt  a  képviselő-testület
egyszerű  szótöbbséggel  elfogadta.  A szóbeli  előterjesztést  a  képviselő-testületi  ülés  után
írásba kell foglalni.
(4) Előterjesztés nélkül napirend nem tárgyalható. Írásos előterjesztés nélkül nem tárgyalható
a rendeletalkotással összefüggő napirend.

15.§     Az előterjesztés két részből áll:
a) vizsgálati és elemző részből, mely szükség szerint tartalmazza:  
aa) az előterjesztés témájának, tárgyának meghatározását,
ab)  a témával  kapcsolatos előzményeket,  a korábban hozott  képviselő-testületi  döntéseket,
azok végrehajtásával kapcsolatos információkat,
ac) a téma ismertetését,
ad) a jogszabályi háttér bemutatását,
ae) érveket és ellenérveket az adott témával kapcsolatban,
af)  döntést  igénylő  témánál  különböző  változatok  bemutatását,  azok  következményeinek
ismertetését,
ag)  anyagi  kihatású  döntésnél  az  Önkormányzat  és  szervei  költségvetésére  gyakorolt
hatásának bemutatását, 
ah) egyéb körülmények, összefüggések, adatok bemutatását, amelyek segítik a döntéshozatalt,
és 
b) a határozati javaslatot.

16.§     (1) A határozati javaslat az írásos előterjesztésben, illetve a szóbeli előterjesztésben
vagy a polgármester által a vita összefoglalása után megfogalmazott javaslat.
(2) A határozati javaslat részei:
a) a határozat szövege, a rendelkező rész,
b) végrehajtást igénylő döntéseknél
ba) a határozat végrehajtásáért felelős személyek neve,
bb) a határozat végrehajtásának időpontja.



17.§     (1)  Az  írásos  előterjesztéseket  a  jegyzőnek,  vagy  megbízásából  az  aljegyzőnek
jogszerűségi szempontból meg kell vizsgálnia.
(2)  A  jegyző  vagy  megbízásából  az  aljegyző  a  közös  önkormányzati  hivatal  útján
gondoskodik  valamennyi  testületi  anyag  postázásáról,  elektronikus  úton  történő
továbbításáról.

9. Sürgősségi indítvány

18.§ (1) Sürgősségi indítványt a polgármester, a képviselők, vagy a jegyző terjeszthet elő.
(2) Az indítványt - a sürgősség tényének rövid indoklásával és az indítvány megküldésével –

írásban az ülés előtt legalább 24 órával a polgármesterhez kell benyújtani.
(3) A sürgősség elfogadásáról a Képviselő-testület minősített többséggel határoz. A sürgősség

elfogadása  esetén  a  Képviselő-testület  az  indítványt  napirendre  tűzi.  A  sürgősség
elutasítása esetén az indítványt a Képviselő-testület következő rendes ülésén tárgyalja.

10. Az ülésvezetés szabályai

19.§  (1) A polgármester az ülés megnyitásakor - a jegyző közreműködésével - megvizsgálja a
képviselőtestület határozatképességét,  kihirdeti az arra vonatkozó megállapításait. 

(2) A polgármester  a  napirend  tervezetet  a  képviselő-testület  elé  terjeszti.  A napirend
tervezete  tartalmazza  a  tárgyalandó  előterjesztések  tárgyának  megjelölését,  azok
előterjesztőjét.  A képviselők  kezdeményezhetik  valamely  napirendi  pont  elhagyását,
elnapolását, illetve a javasolt sorrend megváltoztatását.

(3) A polgármester  a  napirend  tervezetét  szóban  kiegészíti  az  ülésen  kiosztott  anyagok
napirendre vételére vonatkozó javaslattal. Az ülésen kiosztott előterjesztés tárgyalására
csak  halasztást  nem  tűrő  esetben  a  polgármester  külön  engedélye  és  a  jegyző
törvényességi véleménye alapján kerülhet sor.

(4) Nem kerülhet a képviselő-testületi ülésen kiosztásra:
a) a munkatervben meghatározott feladatokkal kapcsolatos anyag,
b) intézmény, gazdasági társaság alapítása, átszervezése, megszüntetése,

alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály módosítása,
c) önkormányzati  társulás létrehozásáról, az ahhoz való csatlakozásról

szóló előterjesztés,
d) önkormányzati  pénzeszköz,  vagyon  átadásáról,  illetve  vagyon

elidegenítéséről szóló javaslat, és
e) rendeletalkotás, vagy módosítás.

11. A Képviselő-testület tanácskozási rendje

20.§ (1) Az  ülés  megnyitása,  a  határozatképesség  megállapítása  után-  a  polgármester
tájékoztatást  ad  a  két  képviselő-testületi  ülés  között  történt  fontosabb eseményekről,
döntésekről, a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,

(2)  Amennyiben  a  választókerület  országgyűlési  képviselője  szót  kér,  tájékoztatást  ad
országos,  illetve  a  választókerületet  érintő  kérdésekről.  A tájékoztatókról  vita  nem
nyitható.

(3) Ezt követően a polgármester:
a) javaslatot tesz a napirendre,
b) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát,
c) napirendi  pontonként  szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslatokat  és

kihirdeti a szavazás eredményét.



(4)  Az  ülés  vezetésével  kapcsolatban  a  polgármester  feladata  a  tanácskozás  rendjének
fenntartása. Ennek érdekében az alábbi intézkedésekre jogosult :
a)  figyelmeztetheti  a  hozzászólót,  hogy csak  a  napirenddel  kapcsolatban  tegye  meg

észrevételét, s javaslatát, s attól ne térjen el,
b)  felszólíthatja  a  hozzászólót,  hogy  a  tanácskozáshoz  nem  illő,  másokat  sértő

kijelentésektől tartózkodjon,
c) rendre utasíthatja azt, aki a testülethez méltatlan magatartást tanúsít,
d) megvonhatja a szót attól, aki a fentiekben írt rendzavaró magatartást megismétli,
e) a nem képviselő részvevőt - ismételt rendzavarás esetén - a teremből kiutasíthatja.

12. A napirend tárgyalása

21.§  (1) A polgármester minden napirendi pontról - kivéve a tájékoztató jellegű napirendeket -
külön vitát nyit.

 (2)  A  képviselői  felszólalásra  a  jelentkezés  sorrendjében  kerülhet  sor.  A  képviselő
ugyanahhoz a napirendi ponthoz legfeljebb kétszer szólhat hozzá. Az első hozzászólása
legfeljebb 3 percig tarthat és egy alkalommal élhet felszólalással és 2 perc időtartamban
reagálhat.

(3)  A  napirendben  érintett  állampolgároknak  vagy  civil  szervezetnek  a  polgármester  a
napirenden szereplő ügyben hozzászólási lehetőséget ad, amennyiben az állampolgár azt
írásban, felszólalásának rövid tartalmát a polgármesternek az ülés megkezdéséig, vagy
annak szünetében jelezte. A felszólalás időtartama maximum 2 perc.

(4)  A  tanácskozási  joggal  rendelkező  meghívottak  a  tevékenységi  körüket  érintő
előterjesztések kapcsán felszólalhatnak. A felszólalás időtartama maximum 3 perc.

(5) Az időkorlátok alól a polgármester - a tárgyalt téma fontosságára figyelemmel - felmentést
adhat.

(6) Bármikor szót kérhet:
a) az előterjesztés készítője
b) bármely képviselő ügyrendi kérdésben,
c) a jegyző, ha törvényességet érintő észrevételt kíván tenni.

(7) A felszólalások után a polgármester a vitát lezárja. A vita lezárásáról szóló döntését a
polgármester kimondja.

(8) Szavazás előtt az előterjesztő, vagy az előterjesztés készítője maximum 5 percben válaszol
a  vitában  elhangzottakra,  véleményt  nyilvánít  a  határozati  javaslathoz  elhangzott
indítványokról, és legkésőbb ekkor nyilatkozik arról, hogy az elhangzott kiegészítéseket
és  módosító  javaslatokat  befogadja-e.  Az előterjesztő  által  elfogadott  módosításokat,
kiegészítéseket a napirendre vonatkozó eredeti döntési javaslat részének kell tekinteni.

(8)  A válasz  után  a  polgármester  az  elhangzott  módosító  javaslatokat  összefoglalja  és
szövegszerűen,  az  eredeti  javaslathoz  illeszkedő  módon  ismerteti,  annak
megjegyzésével, hogy azt az előterjesztő elfogadta-e.

(9)  Szavazás  előtt  a  jegyzőnek  szót  kell  adni,  ha  a  döntési  javaslat  törvényességével
kapcsolatosan észrevételt kíván tenni.

(10)  Az  előterjesztést  a  napirend  előterjesztője  a  szavazást  megelőzően  bármikor
visszavonhatja.  Az előterjesztés  napirendről  való  levételét  a  szavazás  előtt  bármikor,
bármely képviselő indítványozhatja. Az indítványról a képviselő-testület - vita nélkül -
egyszerű szótöbbséggel dönt.

 (11)  A  vita  során  a  képviselők  a  hozzászólásuk  részeként,  a  tárgyalt  előterjesztésre
vonatkozóan módosító, illetve kiegészítő javaslatokat tehetnek. A módosító és kiegészítő
javaslatokat szövegszerűen kell megfogalmazni. Új változatot vagy módosító indítványt
csak a vita lezárásáig lehet előterjeszteni. A polgármester az előterjesztett és a vitában



elhangzott javaslatokat szavazásra bocsátja. Először a módosító, kiegészítő javaslatokról
kell dönteni.

(12) Nagyobb terjedelmű módosító indítványt a polgármester kérésére írásban kell benyújtani.
Ha ezen indítvány a vita során hangzik el, az indítvány írásbeli elkészítése érdekében a
polgármester  a  napirend  tárgyalását  felfüggesztheti,  szünetet  rendelhet  el.  Az
előterjesztő által tett módosító javaslatot nem kell külön szavazásra bocsátani.

(13) Ügyrendi kérdésekben a képviselő bármikor maximum 2 percben szót kérhet, melyről
képviselőtestület - vita nélkül - egyszerű szótöbbséggel dönt.

(14) Ügyrendinek minősül az a hozzászólás, kérdés, melyben a képviselő a képviselő-testület
munkájával - ülésének lefolytatásával - kapcsolatos eljárási ügyben tesz észrevételt.

13. Képviselő-testület döntései

22.§ (1) A Képviselő- testület rendeletet alkot, vagy határozatot hoz.
(2) E döntések előkészítésére, alaki és formai követelményeire, kihirdetésére a jogalkotásról

szóló  törvény és  annak végrehajtására  kiadott  miniszteri  rendelet  rendelkezéseit  kell
alkalmazni.

(3) A Képviselő-testület számozott határozat nélkül, de jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt:
a) ügyrendi kérdésekben
b) a döntési javaslaton belüli alternatívák elfogadásakor
c) módosító indítvány elfogadása kérdésében
d) interpellációkra, képviselői kérdésekre adott válaszok elfogadásakor 

(4) A rendelet  kihirdetése  időpontjának  a  Hivatal  Hirdetőtábláján  történő  kifüggesztés
napját kell tekinteni.

(5) A döntéseket  meg kell  küldeni  azon szerveknek,  szervezeteknek és intézményeknek,
amelyek számára az feladatot, vagy hatáskört állapít meg.

14. Döntéshozatal

23.§  (1)  A  polgármester  az  előterjesztésben  szereplő  és  a  vita  során  elhangzott  határozati
javaslatokat,  azok előterjesztésének sorrendjében, egyenként teszi fel  szavazásra úgy,
hogy  előbb  a  vita  során  elhangzott  módosító  és  kiegészítő,  majd  a  javaslatról
végszavazással kell dönteni.

(2) A képviselő-testület tagjai „igen” , „nem” , “tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak.
 (3)  A  képviselő-testület  az  érdemi  döntést  nem  igénylő  tájékoztatóról,  bejelentésről,

állásfoglalásról határozatot nem hoz.
(4)  A szavazatok összeszámlálása után  a  polgármester  megállapítja  és  kihirdeti  a  javaslat

mellett,  majd  ellene  szavazók,  a  tartózkodók  és  a  szavazásban  részt  nem  vett,  de
jelenlévő képviselők számát, és kihirdeti a döntést.

(5)  A döntés  ismertetése vonatkozik a  zárt  ülésen hozott  döntésre is,  melyre a  következő
rendes ülés elején kerül sor. 

(6) Nem hozhatók nyilvánosságra a hatósági ügyekben hozott döntések. 
(7)  A közérdekű  és  közérdekből  nyilvános  adat  megismerésének  lehetőségét  kizárni  nem

lehet.

15. A szavazás módja



24.§ (1) A Képviselő-testület  döntéseit  nyílt  szavazással  hozza.  A szavazás  kézfelemeléssel
történik, a polgármester a szavazatokat a jegyző közreműködésével megszámláltatja.

 (2) A  titkos  szavazás  borítékba  helyezett  szavazólapon,  szavazófülke  (vagy  külön
szavazóhelyiség)  és  urna  igénybevételével  történik.  A  titkos  szavazás  eredményét
jegyzőkönyvbe kell rögzíteni. 

(3) A Képviselő-testület  –  bizottsági,  polgármesteri,  képviselői  javaslatra  -  a  jelenlévő
képviselők egynegyedének ”igen” szavazata alapján név szerinti szavazást rendel el.

(4) Név szerinti szavazással kell dönteni:
a) a helyi népszavazás kiírásáról,
b) a Képviselő-testület feloszlásáról.

(5) A név szerinti szavazás esetén a jegyző, a jelenléti ív szerinti sorrendben felolvassa a
képviselők  nevét,  akik  szóban  „igen”-nel  vagy  „nem”-mel  szavaznak,  vagy
tartózkodnak a szavazástól.

(6) Az eldöntendő javaslatokat a polgármester bocsátja szavazásra. Egy előterjesztésről csak
egy határozat hozható. A javaslat szövegét szavazásra egyértelműen és úgy kell feltenni,
hogy arra igennel vagy nemmel, vagy tartózkodással lehessen szavazni.

(7) A szavazásra bocsátás során a polgármester szövegszerűen ismerteti a szavazás tárgyát
képező javaslatot. A javaslatot szövegszerűen nem kell ismertetni - elegendő csupán arra
utalni  -  ha  az  mindenben megegyezik  az  eredetileg  írásban előterjesztett  javaslattal,
továbbá  akkor  sem,  ha  az  előterjesztő  a  vitában  elhangzott  módosító  javaslatokat
elfogadta,  s  ezen  javaslatok  a  vita  során  félreérthetetlen  szövegszerűséggel
megfogalmazást nyertek.

 (8)  A módosító  és  kiegészítő  javaslatok  feletti  szavazás  lezárása  után  dönt  a  Képviselő-
testület  az  eredeti  előterjesztés  szerinti  javaslat  előterjesztő  által  felvállalt,  illetve  a
Képviselő-testület által elfogadott módosításokat is tartalmazó egészéről.

(9)  Az ügyrendi  javaslatokat  a  polgármester  soron kívül,  az  elhangzást  követően azonnal
szavazásra bocsátja.

16. A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve

25.§  (1)  A Képviselő-testület  üléséről  jegyzőkönyvet  kell  készíteni  1  eredeti  és  1  másolati
példányban. 

 (2) A jegyzőkönyv mellékletei:
a) az ülésre szóló meghívó,
b) az ülésen elfogadott rendelet,
c) a rendelet-tervezethez írásban benyújtott módosító indítványok,
d) bizottsági határozatok, 
e) a névszerinti szavazás névsora,
f) titkos szavazás esetén az eredményt megállapító jegyzőkönyv,
g) az aláírt esküokmány,
h) a képviselői kérdésre adott írásbeli válasz,
i) a jelenléti ív.

(3) A  jegyzőkönyv  eredeti  példányának  megőrzéséről  és  beköttetéséről  a  jegyző
gondoskodik.

 (4) A rendeletekről és határozatokról központi nyilvántartást kell vezetni.
(5) Az állampolgárok a nyilvános ülés jegyzőkönyvébe  a  Hivatalban betekinthetnek.
(6) A zárt ülés jegyzőkönyvének eredeti példányát, a titkos ügyiratok kezelésére vonatkozó

szabályok szerint kell kezelni. A külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből
nyilvános adat megismerésének lehetőségét a zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell.



(7)  A  zárt  ülésen  hozott  határozatokat  a  nyílt  ülésen  a  polgármester  az  alábbiak
figyelembevételével teszi nyilvánossá:

a) a  elismerés  adományozásakor  hozott  határozat  nyilvánosságra
hozható, 

b) az összeférhetetlenségi ügyben hozott  határozat csak az érintett
hozzájárulásával hozható nyilvánosságra,

c) az önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat nem hozható
nyilvánosságra,

d) a  választás,  kinevezés,  felmentés,  vezetői  megbízás  adása,
illetőleg visszavonása ügyben hozott határozat (illetmény nélkül)
nyilvánosságra hozható,

e) fegyelmi  eljárás  megindítása,  fegyelmi  büntetés  kiszabása  és
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor hozott határozat
csak az érintett hozzájárulásával hozható nyilvánosságra és

f) az Mhötv. 46. § (2) b) pontja szerint megtartott zárt ülésről csak a
képviselő-testület által meghatározott információ hirdethető ki.

17. Közmeghallgatás

26. § (1) A Képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart,
amelyen  a  választópolgárok  és  a  helyben  érdekelt  szervezetek  képviselői  közérdekű
kérdést és javaslatot tehetnek, maximum 5 percben.

(2) A közmeghallgatás időpontjáról és helyéről - legalább 15 nappal a közmeghallgatás előtt
-  a lakosságot tájékoztatni kell a 13.§-ban foglaltak szerint.

(3) A Képviselő-testület  az  elhangzott  és  azonnal  meg nem válaszolt  közérdekű kérdés,
kezdeményezés, javaslat megvizsgálását az Ügyrendi bizottságnak adja ki. A vizsgálat
eredményéről  a  bizottság  elnöke,  a  Képviselő-testület  soron  következő  ülésén
tájékoztatást ad.

(4) A javaslattevőt a vizsgálat eredményéről, a Képviselő-testület döntéséről értesíteni kell.

18. A helyi népszavazás, népi kezdeményezés

27. § A Képviselő-testület önálló rendeletben szabályozza a helyi népszavazás rendjét.

IV. Fejezet

Szervezeti szabályok

19. A Képviselő-testület bizottságai

28. § (1) A Képviselő-testület bizottságai előkészítő, szervező és ellenőrző feladatokat látnak el.
(2) A bizottság lehet:

a) állandó bizottság,
b) ideiglenes bizottság

(3) A Képviselő-testület 3 fős létszámmal Ügyrendi Bizottságot hoz létre.
(4) A bizottságok részletes feladat és hatáskörét – figyelemmel az Mhötv. 57-61. §-aira - a

3. melléklet tartalmazza.

20. A Bizottság működése



29.§ (1) A bizottság működésére a Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni.

(2) A bizottság  ülésének  összehívásáról  a  bizottság  elnöke  gondoskodik.  A meghívó  és
előterjesztések megküldésére e szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Kizárólag  a  bizottság  által  tárgyalt  előterjesztésekkel  kapcsolatos  eljárási  szabályok
megegyeznek a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések szabályaival.

(4) A Képviselő-testület éves munkatervében határozza meg azokat a témaköröket, amelyek
előkészítését, véleményezését kéri a bizottságoktól.

21. Polgármester

30. § (1) A polgármester Pécsely Község Önkormányzatának képviselője, a Képviselő-testület
vezetője. 

 (2) Szervezi  a  településfejlesztést  és  a  közszolgáltatásokat,  biztosítja  az  önkormányzat
demokratikus  működését.  Tevékenységével  hozzájárul  Pécsely  fejlődéséhez,  az
önkormányzat  szervei  munkájának hatékonyságához.  Biztosítja  a  demokratikus  helyi
hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését. 

(3) Szervezi az önkormányzat és a külföldi partnervárosok, szervezetek együttműködését.
(4) A képviselő-testület munkáltatói jogkörében hozott határozatok, jogszabályi rendelkezés

végrehajtásával kapcsolatos kiadmányozást az Ügyrendi Bizottság Elnöke gyakorolja.
(5) A polgármester átruházott hatáskörben végzett feladatait a 2. melléklet tartalmazza.

22. Az alpolgármester

31.§ A Képviselő-testület a polgármester munkájának segítésére és a polgármester helyettesítésére
egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

23. A jegyző

32.§ (1) A jegyző helyettesítését, a jegyző által meghatározott feladatok ellátását aljegyző végzi.
(2) A jegyzői, illetve aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása

esetén a jegyzői feladatokat a Kirendeltség Irányító Osztály vezetője látja el.

24. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal

33.§ (1) A Képviselő-testület  –  Balatonfüredi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  elnevezéssel  -
egységes hivatalt  hoz létre,  az önkormányzat  működésével,  valamint  a  közigazgatási
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. 

(2) A  Hivatal  személyi  és  tárgyi  feltételeit  Balatonfüred  Város  Önkormányzata  éves
költségvetésében biztosítja.

(3) A Hivatalt, Balatonfüred Város Polgármestere irányítása mellett, a jegyző vezeti.

25. Önkormányzat társulásai

34.§  (1) A Képviselő-testület a közös érdekű feladatok célszerű, gazdaságosabb és hatékonyabb
megvalósítása, a polgároknak nyújtott közszolgáltatásai színvonalának javítása, térségi
kapcsolatok elmélyítése céljából társulási megállapodást köthet.

(2)  A Képviselő-testület a társulási megállapodások megkötése során az Mhötv. 87.§- 95.§-
ai-ban foglaltak szerint jár el.



(3)   A folyamatos kapcsolattartás a polgármester feladata.
(4) A Balatonfüredi Többcélú Társulásra átruházott feladatokat a 3. függelék tartalmazza.

V. fejezet

Záró rendelkezések

35.§ (1) A rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és

Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II.18.) számú rendelete.

Burgyánné Czibik Éva  Dr. Tárnoki Richárd
polgármester jegyző

Kihirdetés időpontja: 2015.          .

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
9/2015.( VI.14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési

szabályzatáról

2. 2015 évi költségvetés módosítása 
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

114.105 e Ft. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a

kiadásokat.

A  főösszesítőből  látható,  hogy  a  költségvetési  egyensúlyt  31.397  e  Ft  pénzmaradvány

felhasználással sikerült megteremteni.



A tartalék összege 20.033 eFt, ez általános tartalék.

A költségvetés bevételi oldala:

Az idei állami támogatás hasonló a tavalyi összeghez. Állami támogatásként 23.192 e Ft-ot

kapunk 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)

A bevételi főösszegünk 10.951 e Ft-tal nőtt.

Kiadási oldal:

Dologi kiadásokra 25.461 e Ft-ot tervezünk. Ez tartalmazza a befizetendő ÁFÁ-t is.

Pénzeszköz  átadásra  9.266  e  Ft-ot  módosítottuk  a  tervezett  összeget.  Ez  tartalmazza  az

Óvoda, Közös hivatal,  ügyelet és gyermekjóléti szolgálatra adott pénzeket. 

A tűzoltósági támogatás 335 e Ft, melyre előirányzatot kell adni a tartalék terhére.

A  beszámoló  elkészítésekor  az  állami  támogatások  elszámolásakor  898  e  Ft  fizetési

kötelezettség keletkezett. Ennek előirányzatot kell adni.

Fejlesztési  kiadásokra  tervezett  összegünk  változott,  600  e  Ft-ot  kaptunk  a  Kinizsi

Vadászterület Földtulajdonos Közösségtől külterületi infrastruktúra javítására.

A  bevételek  és  a  kiadások  egyenlősége  miatt  a  tartalékot  csökkentjük  1.201  e  Ft-tal

csökkentjük. 

A kiadási főösszegünk így szintén 10.951 e Ft-tal nőtt.

A költségvetés végleges főösszege tehát 114.105 e Ft-ra változott .

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:

52/2015. (05.27.) határozat

Pécsely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2015.  évi  költségvetés
módosításának tervezetét 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 önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11..) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Pécsely  Község  Önkormányzata  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.§. (1) Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi

költségvetéséről  szóló  1/2015.  (II.11.)  önkormányzati  rendeletének  (a  továbbiakban:

Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület
114.105  ezer  forintban  (továbbiakban  e  Ft)  Ft-ban  állapítja  meg  az  alábbi
részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:   82.708 e Ft
Finanszírozási bevételek előirányzata:   31.397 e Ft

Ebből: belső hiány   31.397 e Ft
Külső hiány     e Ft
állami támogatás előleg                   e Ft

Költségvetési kiadások előirányzata:  103.207e Ft
Finanszírozási kiadások előirányzata:   10.898 e Ft”

(2) A Rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§  (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
3.770e forint
3. Dologi kiadások                             25.461 e
forint
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai        
1.600 e forint
5. Egyéb működési kiadások           



5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre                               8.931 e
forint
5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre                                  635 e
forint
5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

áh-n kívűlre                              0 e
forint
5.4. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)  
20.033 e forint

II. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások                                                                3.150 e
forint
2. Felújítási kiadások                          25.420 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 törlesztés áh-n kívülre 10.000 e Ft

1.2. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése      898 e Ft

1.3. Belföldi értékpapírok kiadásai          0 e Ft”

3.§ (1) A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a. Az  Önkormányzati  működési  kiadások  előirányzatának  feladatok  szerinti

részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza 9.566 e Ft összegben.”

(2) A Rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



„(3)  Beruházási  feladatokra  az  Önkormányzat  3.150  e  Ft-ot  fordít,  az  5.  tábla  szerinti

részletezésben.”

(3) A Rendelet 3.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az általános tartalék összege: 20.033 e Ft.”

4. § A Rendelet 1-5. mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-5. mellékletei lépnek.

5.§ A Rendelet az alábbi 12/A. §-al egészül ki:

12/A.  §  A bevételi  és  kiadási  előirányzatok  teljesítése  során  a  készpénzes  fizetés  helyett

elsődlegesen  a  készpénzkímélő  fizetési  módot  kell  alkalmazni.  Készpénzben  történő

teljesítésre az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) közfoglalkoztatottak  bére,  valamint  munkába  járáshoz  kapcsolódó  közlekedési

költségtérítése,

b) alkalmazottak munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítése,

c) alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjai, illetménybe nem

tartozó kiadásai,

d) Külső személyi juttatások, megbízási díjak kiadásai,

e) az  egységes  rovatrend  K31  Készletbeszerzés,  K33  szolgáltatási  kiadások,  K34

kiküldetések, reklám, propagandakiadások rovatokon elszámolandó kiadások, valamint az

ezekhez a kiadásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton

elszámolt kiadások.

f) Az egységes rovatrend K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások.

g) az egységes rovatrend K6 beruházások rovatain elszámolandó kiadások nettó ötszázezer

forintot  meg  nem  haladó  kiadásai,  valamint  az  ezekhez  a  kiadásokhoz  kapcsolódó

előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton elszámolt kiadások.

h) az egységes rovatrend K355 egyéb dologi kiadásokon megjelenő kiadások,



i) a fenti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.

6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                         Burgyánné Czibik Éva Dr. Tárnoki Richárd
                               Polgármester Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015.

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
10/2015.( VI.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

3. Avar és kerti hulladék nyílttéri égetési rendeletének elfogadása
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés 
b) pontja felhatalmazást ad és a települési önkormányzat hatáskörébe utalja, hogy az avar és 
kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokat rendeletben állapítsa meg.

A kerti hulladéktól a tulajdonosok általában égetéssel szabadulnak meg, mivel ez a 
legegyszerűbbnek tűnő és megszokott megoldás. A kerti hulladék égetése a hatályos jogi 
szabályozás alapján azonban tilos. Ez alól a tiltás alól abban az esetben van kivétel, ha az 
önkormányzat helyi rendeletben szabályozza az égetés feltételeit. A kerti hulladék égetése a 
környezetre nagyon megterhelő, ezért törekedni kell arra, hogy elsősorban komposztálással 
kerüljön hasznosításra.

Amennyiben a kerti hulladék égetését az önkormányzat nem szabályozza rendeletben, kerti 
hulladékot égetni tilos.

A Képviselő-testület előző ülésén felvetődött az avarégetés helyi rendeletben történő 
szabályozása. Ennek megfelelően kérem az előterjesztés megtárgyalását és az erre vonatkozó 
rendelet 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:



53/2015. (05.27.) határozat

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó rendelet tervezetet megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Rendelet tervezet
Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2015. (   )számú önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 

Pécsely  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  környezet  védelmének  általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 48. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet célja és hatálya
1.  §  (1)  Jelen rendelet  célja,  hogy az avar  és kerti  hulladék nyílttéri  égetésére vonatkozó
szabályok és korlátozások, megállapításával elősegítse a környezet és levegő tisztaságának, és
a lakosság egészségének védelmét. 
(2) A rendelet hatálya kiterjed Pécsely belterületén belül avar vagy kerti hulladékot szabadban
égető személyre. 

2. Értelmező rendelkezések
2. §  Jelen rendelet alkalmazásában avar, illetve kerti hulladék az ingatlanokon (ide értve a
közterületeket is), azok tisztántartása, ápolása, gondozása, vagy egyéb kertészeti munkálatok
végzése  során  keletkezett  fű,  lomb,  gyökérmaradvány,  szár,  levél,  kaszálék,  és  egyéb
növénymaradvány (a továbbiakban: kerti hulladék). 

II. Fejezet
Részletes rendelkezések
3. Az égetés szabályai

3.§ (1) Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladék ártalmatlanításáról
elsősorban  komposztálással  kell  gondoskodni.  Ha  ez  nem  lehetséges,  a  kerti  hulladékot
kommunális hulladékgyűjtő edényzetbe kell helyezni.
(2) Kerti hulladék égetésére csak akkor kerülhet sor, ha az (1) bekezdés szerinti kezelésük
nem lehetséges.
(3)  Kerti  hulladékot  a  település  belterületén  hétfőnként  10  és  16  óra  között,  valamint
szombatonként 10-16 óra között lehet égetni. 
(4) Kerti hulladék égetése vasárnap a település teljes közigazgatási területén tilos.
(5) A település közterületein kerti hulladék égetése egész évben tilos.
(6) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.
(7) Tilos az égetés szeles, ködös időben, valamint szmoghelyzet esetén.
(8)  Tilos  az  égetés  szociális  egészségügyi,  oktatási,  kulturális  és  sport  intézmények  100
méteres körzetében azok működési ideje alatt.
(9) A hatóságilag elrendelt, általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
4. §  (1) Égetni csak megfelelően kialakított  helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem
veszélyeztető  módon,  cselekvőképes,  nagykorú  személy  felügyelete  mellett,  a  tűzoltásra



megfelelő eszközök biztosításával  lehet.  A tűzrakó helyet  az épülettől  vagy egyéb éghető
anyagtól  legalább  5  méter  távolságra  kell  kialakítani.
(2) Az égetést úgy kell végezni, hogy a környezetet erősen zavaró, ingerlő hatása (füst, bűz,
pernye, hőterhelés) ne álljon fenn, tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen, az emberi egészséget
ne veszélyeztesse, a környezetben levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa, vagyoni és
környezeti  kárt  ne  okozzon.  Amennyiben  az  égetéssel  járó  hatásokat  felerősítő  időjárási
körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.
(3) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani
kell, és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet. Az égetés egy alkalommal
maximum 4 óra időtartamban történhet.

(4) Az égetendő hulladék nem lehet  szennyezett,  vegyi  anyaggal  kezelt,  nem tartalmazhat
továbbá kommunális, vagy ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket és
ezek maradékait).

(5) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadékot, légszennyező vagy bűzös anyagot
tilos alkalmazni.

(6) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A
tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz
terjedése megakadályozható, és a tűz eloltható.

(7) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és meg kell győződni róla, hogy elhamvadt,
továbbá meg kell szüntetni a parázslást.

(8) A szabadban tüzet vagy üzemelő tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni tilos.

4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények
5. § Aki  a rendeletben foglaltakat  megszegi,  a közösségi együttélés  általános szabályaival
ellentétes magatartást tanúsít, és 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, vagy 150.000,- Ft-
ig  terjedő  közigazgatási  bírsággal  sújtható.

(2)    A közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárások során a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény  rendelkezéseit  kell
alkalmazni.

(3)    A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás lefolytatására a jegyző jogosult.
III. Fejezet

5. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                   Burgyánné Czibik Éva Dr. Tárnoki Richárd 
                       polgármester              jegyző    

Kihirdetve: Pécsely, 2015. 
                          
                                                 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
11/2015.( VI.14.) önkormányzati rendelete 
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

4. Vis  maior  támogatásban  részesült  utak  helyreállításával  kapcsolatos  árajánlat
kiválasztása

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
A vis maior támogatásból megvalósítandó útfelújítási munkákhoz kapcsolódó eljárás során
ajánlattétellel 3 céget kerestünk meg, akik az alábbi ajánlatokat tették.

1. TIANZSI Kft. 18.102.950 FT+ÁFA=22.990.747 Ft
2. REVCOLOR Kft. 18.162.175 Ft +ÁFA=23.065.962 Ft
3. Képli és Társa Bt. 14.498.200 Ft+ÁFA=18.412.714 Ft

Javaslom, hogy fogadjuk el a Képli és Társa Bt. ajánlatát, mivel ez a legkedvezőbb.
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:

54/2015. (05.27.) határozat

Pécsely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  vis  maior  támogatásból
megvalósítandó felújítási munkák elvégzésére a Képli és Társa Bt.-vel köt szerződést bruttó
18.412.714  Ft-os  árért,  amelyből  18.336.000  Ft-ot  a  2015.  évi  költségvetés  fejlesztési
kiadásainak terhére, további 76714 Ft-ot pedig a 2015. évi költségvetés tartalékkerete terhére
biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

5. Rendezési tervvel kapcsolatos módosítások
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
A rendezési terv módosításához kapcsolódóan ismét több kérelem érkezett. 
Nemesánszky  András  kéri  a  1058/5  hrsz.-ú  ingatlanának  szőlőkataszteri  területből  való
törlését.
Susanne  Daucher  kéri  az  1005,1012,1014  és  1018  helyrajzi  számú  ingatlanainak
szőlőkataszteri területből való törlését.
Tóthmihály Nándorné Szlavicsek Ida nevében eljáró Csizmadiáné Szabó Terézia  gondnok
kéri a 017/14 és 017/13 hrsz.-ú területeken az út nyomvonalának áthelyezését.



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.
Javaslom továbbá, hogy a 78/1 és 100 hrsz.-ú ingatlanok közötti terület áttervezési díjának
felét vállaljuk át a tulajdonosoktól.
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:

55/2015. (05.27.) határozat

Pécsely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  1058/5  hrsz.-ú  ingatlan
szőlőkataszteri területből való törléséhez hozzájárul.
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:

56/2015. (05.27.) határozat

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1005,1012,1014 és 1018 helyrajzi
számú ingatlanok szőlőkataszteri területből való törléséhez hozzájárul.
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:

57/2015. (05.27.) határozat

Pécsely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  017/14  és  017/13  hrsz.-ú
területeken  az  út  nyomvonalának  áthelyezéséhez  hozzájárul  abban  az  esetben,  ha  az  a
szomszédok  érdekeit  nem  sérti  és  az  elővásárlásra  jogosult  a  területek  tulajdonjogát
megszerezte.
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:



58/2015. (05.27.) határozat

Pécsely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  78/1  és  100  hrsz.-ú  ingatlanok
közötti  terület  áttervezési  díjának  felét,  100.000  Ft+ÁFA összeget  átvállalja  a  2015.  évi
költségvetés dologi kiadásainak terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

6. Fiatal gazda együttműködési kérelem 
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.

Bökő Dávid fiatal gazda azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy  az Európai

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015.

évben  igényelhető  támogatásra  benyújtott  pályázatához  az  Önkormányzat  vele

együttműködési  megállapodást  kössön.  A  pályázat  nyertessége  esetén  a  működési  és

fenntartási  időszak  alatt  Bökő  Dávid  Pécsely  Község  Önkormányzatát az  alábbiakkal

támogatja:

- az  Önkormányzat  által  szervezett  rendezvényeket  évente  két  alkalommal  összesen

25.000 Ft/ év összegben vásárlási utalvánnyal támogatja

A  polgármester  javasolja  az  együttműködési  megállapodás  fenti  tartalommal  történő

megkötését.

Kérdés, észrevétel, 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:

59/2015. (05. 27.) határozat

A Képviselő-testület Bökő Dávid  kérését és az annak alapján elkészített szerződéstervezetet

megismerte, megtárgyalta és a szerződés megkötése mellett döntött.

Határidő: azonnal

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester



7. Zádori út helyreállítás árajánlat
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
A Zádori út helyreállításához körülbelül 25 kocsi kőre van szükségünk, amelyre Reiter János
egyéni vállalkozó 300.000 FT+ÁFA összegért adott árajánlatot. Javaslom, hogy fogadjuk el az
ajánlatát.
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:

60/2015. (05.27.) határozat

Pécsely Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Zádori  út  javításához  szükséges
anyagot Reiter János egyéni vállalkozótól rendeli meg 300.000 FT+ÁFA összegért a 2015. évi
költségvetés dologi kiadásainak terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

8. Zádor-várnál lévő kilátó névadása
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
Ifj.  Szathmáry  Árpád,  a  Veszprémi  Közgazdasági  és  Közigazgatási  Szakközépiskola
igazgatója  azzal  a  kéréssel  fordult  a  testülethez,  hogy a tulajdonunkban álló,  a  Zádor-vár
mellett található kilátót id. Szathmáry Árpádról nevezzük el, melynek fejében a kilátót rendbe
teszik. Javaslom, hogy járuljunk hozzá az elnevezési kérelemhez.

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:

61/2015. (05.27.) határozat

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Zádor-vár mellett lévő
kilátó id. Szathmáry Árpád tanárról történő elnevezéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

9. Indulás  az  önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatására
kiírt pályázaton

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot  hirdet  Önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatásra.
A pályázat célja: az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek
minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, 



feltételeinek  javítása,  valamint  a  közös  önkormányzat  székhely  hivatalának  fejlesztése,
felújítása  az  igazgatási  tevékenység  biztosítása  érdekében.  Célja  továbbá  a  mindennapos
testnevelés  feltételeinek  megteremtése,  valamint  az  önkormányzati  tulajdonú,  belterületi
közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

A  pályázaton  vissza  nem  térítendő  költségvetési  támogatás  igényelhető.  A  támogatás
maximális mértéke egészségügyi alapellátást szolgáló épület felújítása esetén 30 millió Ft, 95
%-os intenzitással, míg belterületi utak,járdák felújítása esetén maximum 15 millió Ft, 85 %-
os intenzitással. 

Javaslom, hogy nyújtsuk be pályázatunkat a háziorvosi rendelő és a Hosszú utca felújítására.

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:

62/2015. (05.27.) határozat

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont ac) és d) pontok szerinti
Önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatására  pályázatot  nyújt  be  az
alábbiakban részletezettek szerint:

1. ac)  alcél:  Egészségügyi  alapellátást  szolgáló  épület  vagy  helyiség
fejlesztése, felújítása

Támogatás 3.031.372 Ft
Önerő 159.546 Ft
Fejlesztés összköltsége 3.190.918 Ft

2. b) alcél: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
Támogatás 12.752.134 Ft
Önerő 2.250.377 Ft
Fejlesztés összköltsége 15.002.510 Ft

A fejlesztési  alcélok  megvalósulásához  szükséges  önerőt,  maximum  2.409.923  Ft-ot  az
Önkormányzat a 2015. évi költségvetésének fejlesztési kiadásainak terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a
pályázat  benyújtására,  illetve  a  támogatási  kérelem pozitív  elbírálása  esetén  a  támogatási
szerződéskötésre.

Határidő: azonnal
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

10. Tagintézmény vezetői pályázat
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.



A  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  Balatonfüredi  Tankerülete  jogszabályi
kötelezettségéből adódóan 2015. május 10-i beadási határidővel meghirdette a Balatonfüredi
Eötvös  Loránd  Általános  Iskola  Pécselyi  Tagintézményének tagintézmény  vezetői
pályázatát.  A jelenlegi  tagintézmény vezető  egy éves  határozott  idejű  megbízatást  kapott
2015. augusztus 15-éig. Erre új intézmény alapításakor van lehetőség. Az egy éves megbízatás
hamarosan lejár, ezért volt szükséges a pályáztatás. A pályázat beadási határidejének lejártáig
1 pályázat érkezett.  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ 4. bekezdése
értelmében  az  igazgatói  pályáztatással  kapcsolatban  a  működtető  önkormányzatnak  van
véleményezési joga, azonban a KLIK központja a székhely szerinti önkormányzat véleményét
is kikéri. 

A  KLIK  kéri,  hogy  Pécsely  település  önkormányzata  jelezze,  hogy  élni  kíván-e  a
véleményezés  jogával.  Amennyiben  véleményezni  szándékozzuk  a  pályázatot,  azt  2015.
június 15-ig kell eljuttatnunk a KIK balatonfüredi tankerületéhez juttassa el. 

Javaslom, hogy járuljunk hozzá Kovácsné Gáspár Magdolna pályázatának elfogadásához.

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 
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