
Pécsely Község Önkormányzata

P É C S E L Y

_____________________________

Szám:201/ 59-57 /2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva        polgármester
Mészáros József                                   alpolgármester

                                         Liga Andrea        
Németh Mónika                                        

                                                         k é p v i s e l ő k

Soltész Attila osztályvezető, a Jegyző megbízottja.

Távol lévők:                         Kósa Gábor  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 4 fővel határozatképes, majd javaslatot tett a rendkívüli ülés napirendjére,
a meghívó szerinti napirendeket javasolja tárgyalni.
(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:

107/2015. (11.11.) határozatot:
Pécsely  Község  Önkormányzata  a  2015-11-11.-ei  rendkívüli  képviselőtestületi  ülés
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:



1.)  Rendezési terv módosítása.
      Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

 2.) Háziorvos szolgálati lakás radiátor cseréje.
      Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

3.) Pécselyi Nyugdíjas Klub kirándulásának támogatása. 
Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

4.) Háziorvosi szolgálati  lakás villanyhálózat szabványosítása.
      Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

5.) Háziorvosi szolgálat működési engedély módosításának igazgatási díja.
      Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.  Rendezési terv módosítása.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A  Képviselő  Testület  több  testületi  ülésen  tárgyalta  már  a  településrendezési  eszközök
módosításának kérdését. Ennek a véleményezési eljárásnak utolsó állomása a végső szakmai
véleményezésre történő megküldésről  döntés,  mely alapján a  területi  Állami Főépítésznek
küldik  meg  az  anyagot.  Ennek  feltétele,  hogy  a  „  véleményezési  szakaszra”  érkezett
összesített szakmai véleményekre az Önkormányzat választ adjon. Ezt az anyagot Németh
Ferenc  településtervező  elkészítette Ez  a  napirendi  ponthoz  kapcsolódóan  kiküldött
Önkormányzati  válaszok  alatt  került  megválaszolásra.  (Az Önkormányzati  választ  jelen
jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.)
Mindezek figyelembevételével javasolja elfogadásra előterjesztését.
Kérdés, hozzászólás 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:

108/2015. (11.11.) határozat

1) Pécsely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  8/2015.(02.09.)  sz.
Önkormányzati határozat 2-11. pontjai a 21/2015.(02.26.), 34/C/2015 (03.26.), 55/2015
(05.27.), 56/2015 (05.27.), 57/2015 (05.27.); 58/2015.(05.27.) és a 75/2015.(06.29.) sz.
önkormányzati határozattal  elfogadott  településfejlesztési  döntés  alapján  elindult
településrendezési  eszközök  módosításának  véleményezési  szakaszára  beérkezett
véleményeivel az önkormányzati válaszokban leírtak szerint egyetért. A véleményeknek
megfelelően  pontosított  dokumentációt  elfogadja  és  azt  a  314/2012 (XI.8.)  sz.  Korm.
rendelet  40.§.(1)  szakasza alapján  végső szakmai  véleményezésre  történő megküldésre
alkalmasnak tartja. 

2) Felkéri  a  polgármestert,  hogy a településrendezési  eszközök módosítására a  szükséges
intézkedést tegye meg és a dokumentációt végső szakmai véleményezésre küldje meg.



Határidő: azonnal
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

2. A  Háziorvos szolgálati lakás radiátor cseréje.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
A szolgálati lakás felújítása kapcsán már felmerült a fűtési rendszer felülvizsgálata, azon belül
is  a  radiátorok  cseréje.  Ez  ügyben  egyeztetett  Rózsahegyi  Tibor  víz-gáz  fűtésszerelő
vállalkozóval,  aki  azt  javasolta,  hogy  a  probléma  megoldása  –  azaz  a  rendszer
levegőmentesítése – az elavult radiátorok miatt hosszú távon és üzembiztosan a radiátorok
cseréjével valósítható meg. Ez már radiátoronkénti légtelenítő szelep biztosításával történne.
Költség oldalról ez 9 db radiátor cserét az ahhoz kapcsolódó szerelvényeket és a munkadíjat
figyelembe véve bruttó: 530.000 Ft kiadást jelentene az Önkormányzatnak. Kéri a testületi
tagok véleményét.

Mészáros  József  alpolgármester:  Álláspontja  szerint  mivel  mind  a  csőrendszer  mind  a
radiátorok korukhoz képest jó állapotúak, - nem korrodáltak, vagy lyukasak- figyelembe véve
a  csere  költségét,  megfontolandónak tartja  egyéb megoldás  keresését,  mivel  ha jól  értette
kizárólag  a  probléma oka a  rendszer  légtelenítése,  mely abból  adódik,  hogy a  radiátorok
felfüggesztése megrogyott és így a levegő nem tud teljes mértékben távozni a rendszerből.

Javasolja, kérjenek a probléma megoldására más szakembertől is javaslatot illetve árajánlatot,
mely a meglévő radiátorok fent hagyása mellett történne.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Egyetért az elhangzottakkal mivel jelentős költséget
jelentene az Önkormányzatnak a radiátor  csere,  így alternatív megoldásképpen felkér  más
szakembert is. A következő testületi ülésen terjeszti elő döntésre ezt a kérdést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

3. Pécselyi Nyugdíjas Klub kirándulásának támogatása. 

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
A Pécselyi Nyugdíjas Klub, év végével kirándulást szervez Sárvárra a termálfürdőbe. Ehhez
kérik az Önkormányzat  támogatását  oly módon,  hogy az utazás  költségét  vállalják át.  Ez
ügyben megkereste az Észak- Nyugat  Magyarországi Közlekedési Központot  - ÉNYKK-
( 9700 Szombathely, Körmendi út 92. ) mint közlekedési utazási szolgáltatót, ahol 300Ft/km +
Áfa árajánlatot  kapott,  ami  jelen  esetben összességben Bruttó  :  100.000 Ft  összeghatárba
beleférne, figyelembe véve a cél állomás távolságát. Mivel a konkrét megtett km távolságot
utólagosan tudják, csak elszámolni ezért javasolja, hogy kapjon felhatalmazást a testülettől,
hogy maximum bruttó 100.000. Ft önkormányzati költségviselés mellett szerződét kössön a
ÉNYKK-val.



Burgyánné Czibik Éva polgármester:  Úgy gondolom, hogy ez a költség vállalható és a
2015. évi költségvetés során számolt is ezzel a programmal a testület. 
Kérdés, hozzászólás 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:

109/2015. (11.11.) határozat
1) Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Pécselyi  Nyugdíjas  Klub

Pécsely-Sárvár-Pécsely  útvonalon  –  autóbusszal-  történő  utazásához  biztosítja,
utólagos km elszámolása mellett  300.-Ft/km+Áfa  figyelembevételével az útiköltség
díját  maximum  bruttó  100.000Ft  összeghatár   erejéig  az  Észak-  Nyugat
Magyarországi Közlekedési Központ szolgáltatásának igénybevételével.

2) Felhatalmazza a polgármestert a szállítási szolgáltatási szerződés megkötésére.
3) A kötelezettségvállalás a 2015 évi költségvetés dologi kiadásai terhére történik.

Határidő: 2015.11.20.
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

4. Háziorvosi szolgálati  lakás villanyhálózat szabványosítása.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
Ugyancsak a háziorvosi szolgálati lakás felújítása kapcsán kellett szakember közreműködését
kérnie a villanyhálózat szabványosítása kapcsán. Ennek keretében a Huszár Művek Villamos
szerelési  Kft  szakemberével  egyeztetett  és  helyszíni  bejárással  mérték  fel  a  szükséges
minimálisan  elvégzendő  feladatokat.  Ennek  keretében  többek  között  kismegszakítók  és
védőkapcsolók , továbbá cca. 150 fm vezeték kiépítés, illetve részbeni régi vezeték bontása és
cseréje ,továbbá kapcsolók felszerelése valósulna meg megfelelve ezzel a jelenleg hatályos
szabványoknak és előírásoknak. A rendelkezésére bocsátott  árajánlat  alapján ezen munkák
86.684  Ft  anyagköltség  és  52.174  Ft  díjköltség  figyelembevételével  összességében  nettó
138.858 Ft azaz Bruttó: 176.350 Ft – ba kerülnek.
Mindezek figyelembevételével  javasolja elfogadni a  Huszár Művek Villamos szerelési  Kft
árajánlatát, Bruttó: 176.350 Ft összegben,
Kérdés, hozzászólás 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:

110/2015. (11.11.) határozat

3) Pécsely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Háziorvosi  szolgálati   lakás
villanyhálózat szabványosítása tárgyában a Huszár Művek Villamos szerelési Kft 
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