
Pécsely Község Önkormányzata

P É C S E L Y

_____________________________

Szám:201/ 59-42 /2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Képviselő-testület  2015.  június  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:

 7. Lakossági vízdíj pályázat

 8. Rendezési terv módosítási kérelem
(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:

 64/2015. (06. 29.) határozatot:
Pécsely Község Önkormányzata az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1.) HEP áttekintés és felülvizsgálat.



1Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
           2.) A 2015. május 27-i zárt együttes testületi ülés jegyzőkönyvének nyilvánosságra 
hozatala.
2                 Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

3.) Pécsely 338 hrsz-ú Önkormányzati út bérbeadási ügye
1                 Előadó:  Burgyánné Czibik Éva polgármester

4.) Orvosi lakás felújításával kapcsolatos árajánlatok.
                 Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

5.) Játszótéri játék javítási árajánlata.
                 Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

6.) Vis Maior pályázat műszaki ellenőr megbízása.
      Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
7.) Lakossági vízdíj pályázat

Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
8.) Rendezési terv módosítási kérelem

Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. HEP áttekintés és felülvizsgálat
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 

Az  egyenlő  bánásmódról  és  az  esélyegyenlőség  előmozdításáról  szóló  2003.  évi  CXXV.
törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról
(a  továbbiakban:  HEP).  Az Ebktv.  31.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  települési  önkormányzat
ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.

Az  Ebktv.  31.  §  (4)  bekezdés  alapján:  „A  helyi  esélyegyenlőségi  program  időarányos
megvalósulását,  illetve  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  helyzet  esetleges  megváltozását
kétévente át  kell  tekinteni,  az áttekintés  alapján,  szükség esetén  a helyi  esélyegyenlőségi
programot  felül  kell  vizsgálni,  illetve  a  helyzetelemzést  és  az  intézkedési  tervet  az  új
helyzetnek megfelelően kell módosítani.”

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. június 24-i ülésén fogadta el a
Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 2013-2017 évekre vonatkozóan. A felülvizsgálat során
áttekintésre  kell,  hogy  kerüljenek  azok  az  intézkedések,  amelyeket  az  elmúlt  két  évben
terveztek  megvalósítani,  továbbá  mód  van  a  még  megvalósításra  váró  intézkedések
pontosítására,  ütemezésére.  Az  Ebktv.  értelmében  a  felülvizsgálatot  megelőzi  a  HEP
áttekintése, amelynek kimenete kétféle lehet:



1. Az áttekintést követően arra a következtetésre jut  az önkormányzat,  hogy felülvizsgálat
nem szükséges. Ebben az esetben a képviselő testületnek szükséges arról határoznia, hogy az
Ebktv.-ben foglaltaknak megfelelően, a HEP kétévente előírt áttekintésének eleget tettek, a
HEP-et változatlan formában elfogadták.

2. A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról. 

Az  Ebktv.  31.  §  (6)  bekezdése  alapján  a  települési  önkormányzat  az  államháztartás
alrendszereiből,  az  európai  uniós  forrásokból,  illetve  a  nemzetközi  megállapodás  alapján
finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton
odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő,
hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.

A Pécsely Község Önkormányzata HEP Intézkedési Tervében kitűzött célok:

Az  intézkedés  címe,
megnevezése

Az  intézkedés
megvalósításának
határideje

Az  intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Ellátásból  kiesett
álláskeresők képzése

r: 60 nap igényfelmérés, 20
jelentkezés, 6 hónap tréning

2 év

Gyermekvédelmi
jelzőrendszer
megújítása

r:  15  nap
kapcsolatfelvéte60  nap
együttműködés megújítása

5 év

Baba-mama tájékoztat
ók szervezése

r:  1  hó  előkészítés  K:
évente 2x megszervezni

hagyomány-teremtés,
intézményi visszajelzés, 

Települési
egészségnap 

november első fele 1 év + évente

Idősek  világnapja
megünneplése

minden  év  október  első
hete

évente  lehet
hagyományteremtő  hosszú
táv

Településen
középületek
akadálymentesítése

r:  1  hónap  műszaki
felmérés K: megvalósítás h.
üzemeltetés

2 év

Járdák
akadálymentesítése

2 év 5 év + folyamatos

Az  intézkedési  tervben  megjelölt  célok/intézkedések  a  határidő  és  az  intézkedés
megvalósulása szempontjából az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

- Intézkedések, amelyeknek határideje 2017. Mivel a jelenleg hatályos HEP 2017. júniusig
érvényes, ezeket az intézkedéseket nem kell felülvizsgálni. 

-  Intézkedések,  amelyeknek  határideje  évente  egy  bizonyos  időszak  (Idősek  Napja
megünneplése,Települési  Egészségnap).  Ezek  évente  az  adott  időszakban  megvalósulnak,
felülvizsgálatuk ezért nem szükséges. 



-  Intézkedések,  amelyeknek határideje 2014 és megvalósultak,  illetve belátható időn belül
megvalósulnak.  Ezek  az  intézkedések  nem  kerülnek  felülvizsgálatra,  a  HEP-ből  törlésre
kerülnek  megvalósulásuk  okán,  így  a  módosító  dokumentumban  nem  szerepelnek.  A
Gyermekvédelmi jelzőrendszer megújítása megvalósult, jelenleg is működik. 

- Intézkedések, amelyeknek határideje 2014 és nem valósultak meg teljes mértékben, illetve
megvalósulásuk folyamatos. Ezen intézkedések tekintetében szükséges a felülvizsgálat illetve
a határidő 2017-re történő módosítása. 

A  Pécsely  Község  Önkormányzata  HEP  Intézkedési  Tervében  kitűzött  célok,  amelyek
határideje 2014. és nem valósultak meg teljes mértékben, illetve megvalósulásuk folyamatos,
ezért ezek felülvizsgálata szükséges:

Cél / Intézkedés Határidő

Ellátásból kiesett álláskeresők képzése r:  60  nap  igényfelmérés,  20  jelentkezés,  6
hónap tréning

Települési egészségnap november első fele

Településen középületek akadálymentesítése r: 1 hónap műszaki felmérés K: megvalósítás
h. üzemeltetés

Járdák akadálymentesítése 2 év

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati
javaslatot fogadja el. 

Kérdés, javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:

65/2015. (06.29.) határozat

Pécsely  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Ebktv  31.§  (4)  bekezdésében
foglaltaknak  megfelelően  a  HEP  kétévente  előírt  áttekintésének  eleget  tett,  és  annak
felülvizsgálatát javasolja az Intézkedési Tervben kitűzött célok tekintetében. 
Határidő: azonnal
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

66/2015. (06.29.) határozat

Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete Önkormányzat képviselő-testülete 



1./az Ebktv 31.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a HEP felülvizsgálatát elvégezte,
a  2013-2017  évre  szóló  Helyi  esélyegyenlőségi  programot  és  intézkedési  tervet,  az
előterjesztés melléklete szerinti módosítással elfogadja. 

2./ A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt
döntés  végrehajtása  érdekében  Pécsely  Község  Önkormányzata  nevében  Pécsely  Község
Önkormányzata  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programjának módosításáról  szóló  dokumentumot
írja alá.

Határidő: azonnal
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

2. A 2015. május 27-i zárt együttes testületi ülés jegyzőkönyvének nyilvánosságra 
hozatala
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 

2015.  május  27-én  18:10  órai  kezdettel  Dörgicse,  Vászoly,  Pécsely  és  Balatonszőlős
Községek Képviselő-testületei zárt ülés keretében döntötték el, hogy a háziorvosi pályázaton
induló 6 jelölt közül kit választanak ki és kivel kívánnak 2015. július 01-jei hatállyal feladat-
ellátási szerződést kötni. Javaslom, hogy a zárt ülés jegyzőkönyvét a helyben szokásos módon
hozzuk nyilvánosságra és tegyük elérhetővé az érdeklődők számára.

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:

67/2015. (06.29.) határozat

Pécsely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2015.  május  27-én  18:10  órai
kezdettel megtartott zárt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének a helyben szokásos módon
történő nyilvánosságra hozatala mellett döntött.

Határidő: azonnal
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

3. Pécsely 338 hrsz-ú Önkormányzati út bérbeadási ügye
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
Slemmer József azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy részére a Pécsely 338-as 
helyrajzi számú utat adjuk bérbe, mivel ingatlanához csak így tud bejárást biztosítani. A jelzett
bekötőutat más nem használja, így javaslom, hogy adjuk ingyenes használatba az utat azzal a 
feltétellel, hogy a használó az út rendszeres karbantartását elvégzi.



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:

68/2015. (06.29.) határozat

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécsely belterület 338-as helyrajzi
számú önkormányzati út Slemmer József részére történő ingyenes használatba adása mellett
döntött azzal, hogy a használó az út rendszeres karbantartását elvégzi.

Határidő: azonnal
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

4. Orvosi lakás felújításával kapcsolatos árajánlatok
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
Az  orvosi  szolgálati  lakást  az  új  háziorvos  beköltözése  előtt  szükséges  felújítani.  A
villanyhálózat szabványosítására és a mérőhelyek cseréjére bruttó 528.320 Ft-os árajánlatot
adott  a  Huszár  Művek  Kft.,  a  lakás  glettelésére,  festésére  és  a  mosdó  cseréjére  pedig  a
Vászolyi Ács-Építő Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adott bruttó 552.954 Ft-os
ajánlatot. A hátsó verandán lévő ablakok és ajtó cseréjére a Nagy Ablak Kft. adott ajánlatot
bruttó 340.900 Ft-ért. Javaslom a fenti árajánlatok elfogadását.
 
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:

69/2015. (06.29.) határozat

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálati lakás villamos
felújítási munkáinak elvégzésére a Huszár Művek Villamos szerelési Kft.-vel köt szerződést
bruttó 528.320 Ft-os árért, a 2015. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére.

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:

70/2015. (06.29.) határozat

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálati lakás festési
munkáinak elvégzésére a Vászolyi Ács-Építő Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-



vel köt szerződést bruttó 552.954 Ft-os árért, a 2015. évi költségvetés általános tartalékkerete
terhére.

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:

71/2015. (06.29.) határozat

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálati lakás ajtó- és
ablakcserélési munkáinak elvégzésére a Nagy Ablak Kft.-vel köt szerződést bruttó 340.900
Ft-os árért, a 2015. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

5. Játszótéri játék javítási árajánlata
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
A játszótéren az egyik rugós hintát a nagy gyerekek használták,  aminek következtében az
egyik  rugó  eltört.  Ilyen  típusú  játszótéri  játékot  kizárólag  a  Fito  System  Játszótér  Kft.
forgalmaz Magyarországon, így tőlük tudtam árajánlatot kérni, a rugó pótlása bruttó 249.225
Ft-ba kerül. Javaslom, hogy fogadjuk el az árajánlatot.

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:

72/2015. (06.29.) határozat

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a játszótéri eltört J831 hip-hop rugót
biztonsági adapterrel, szállítással és szereléssel a Fito System Játszótér Kft.-től rendeli meg
bruttó 249.225 Ft-os árért, a 2015. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

6. Vis Maior pályázat műszaki ellenőr megbízása
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
A  vis  maior  támogatásból  megvalósítandó  útfelújítási  munkákhoz  kapcsolódó  műszaki
ellenőri feladatok ellátására a Mező-Bau Invest 09 Kft. adott bruttó 180.000 Ft-os árajánlatot.



Javaslom, hogy fogadjuk el a Mező-Bau Invest 09 Kft. ajánlatát.

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:

73/2015. (06.29.) határozat

Pécsely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  vis  maior  támogatásból
megvalósítandó felújítási munkák kapcsán felmerülő műszaki ellenőri feladatok elvégzésére a
Mező-Bau Invest 09 Kft.-vel köt szerződést bruttó 180.000 Ft-os árért, amelynek fedezetét a
2015. évi költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

7. Lakossági vízdíj pályázat

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.

A  vízgazdálkodásért  felelős  miniszter  pályázatot  hirdetett  a  lakossági  víz-  és
csatornaszolgáltatás  támogatására  A  pályázatok  benyújtásának  határideje  az  ÖNEGM
rendszerben 2015. július 9. Pécsely Község Önkormányzata a korábbi években is pályázott a
támogatásra.

A polgármester javasolja a pályázat benyújtását és a polgármester felhatalmazását a szükséges
intézkedések megtételére.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  3  igen  szavazattal  0  nem
szavazattal és 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:

74/2015. (06.29.) határozat

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás  magas  ráfordításainak  támogatására  a  belügyminiszter  által  közzétett
rendeletnek megfelelően. 

A  képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  jóváhagyott  pályázati  anyag
benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg, nyilatkozatokat írja alá.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Határidő: azonnal

8. Rendezési terv módosítási kérelem
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