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                                                Liga Andrea          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
az 5 tagú Képviselő-testületből 4 fő jelen van - 1 fő igazoltan előre bejelentett módon távol a
Képviselő-testület 4 fővel határozatképes, majd javaslatot tett az ülés napirendjére, a meghívó
szerinti napirendeket javasolja tárgyalni az alábbi kiegészítéssel:

  9. A kultúrház részleges belső felújítására adott Vászolyi Ács-Építő Kft árajánlatának a 
      módosítása.
10. Hőbe László egyéni vállalkozó árajánlata Önkormányzati árkok tisztítására.
11. Önkormányzati dolgozók jutalmazása
12. Kirendeltségi dolgozók jutalomra való felterjesztése.
(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:

112/2015. (11.25.) határozatot:
Pécsely Község Önkormányzata az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
Nyilvános testületi ülés:

1.)  Rendőrségi konzultációs fórum 
      Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
2.)  Közvilágítás korszerűsítése.
      Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
3.)  Zádor vár felújítási ügye. 
      Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
4.)  A 2014 évben igénybe vett – a központi költségvetésből származó támogatások 
      elszámolásának ellenőrzése.
      Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
5.)  Kontirak Kft szennyvízszállítási díj módosítása.
      Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
6.)  Veszélyes hulladék elszállításának árajánlata.
      Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
7.)  Pécselyi Református Egyházközösség támogatási kérelme.
      Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
8.)  Rendelet a szociális tűzifa igénybevételére.
      Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
9.)  A kultúrház részleges belső felújítására adott Vászolyi Ács-Építő Kft árajánlatának
      a módosítása.
       Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

         10.)  Hőbe László egyéni vállalkozó árajánlata Önkormányzati árkok tisztítására.
       Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

         11.)  Önkormányzati dolgozók jutalmazása.
       Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

         12.)  Kirendeltségi dolgozók jutalomra való felterjesztése.
       Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Zárt testületi ülés:
          1.)   Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázati kérelmek elbírálása.

NYILVÁNOS NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

    1.      Rendőrségi konzultációs fórum 

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
Köszönti  a  rendőrség  részéről  megjelent  előadókat  a  meghívott  intézményvezetőt  és
helyettesét, felkéri a rendőrség képviselőjét a fórum megnyitására és levezetésére.



Dávid Lajos rendőr főtörzs zászlós:  Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a Képviselő-
testületet mely keretében elmondja,  hogy a település bűnügyi szempontból biztonságosnak
mondható. Az előforduló szabálysértések, bűnügyek minimális számban és a társadalomra,
nem annyira veszélyes formákban nyilvánulnak meg. Ez a gyakorlatban ittas vezetés, könnyű
testi sértés, gyermektartás elmulasztása formákban jelentkeztek 2015 év folyamán. Vagyon
elleni  bűncselekmény  csökkent,  a  2014  évi  3  db  hoz  képest  2015  évben  2db  volt.
Összességében 10 db bűnesetben jártak el.
Kéri  az Önkormányzat  tagjait,  a  megjelent  alapítványi  iskola  vezetőit  ha gyanús mozgást
eseményt látnak azonnal jelentsék. 
Bárdi-Farkas  Beáta  iskola  igazgató:  Szeretnék  a  rendőrségi  autót  gyakrabban  látni  az
iskola környékén. Továbbá szeretnének megoldást találni arra a gyerekek általi igényre, hogy
közvetlenül találkozhassanak  rendőrrel és megismerhessék a rendőrség munkáját.
Dávid Lajos rendőr főtörzs zászlós: A kérés első részére válaszolva 
A tavaszi éves beszámoló kapcsán reméli már sűrűbb járőrözésről tud beszámolni. Sajnos a
migráns helyzet itt is érződött a vezénylések kapcsán nagyon sok esetben távolabbi helyen
láttak el szolgálatot. Az iskolás gyerekek kérését teljesíteni fogják erre valószínű a Falunapon
kerül sor. 
Burgyánné Czibik Éva polgármester : Megköszöni a tájékoztatást , továbbá kérdezi, van e
további észrevétel ,kérdés.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A napirend tárgyalását lezárja.

   
    2.      Közvilágítás korszerűsítése

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
Köszönti  Magyar  Tibor  urat  az  ENERIN   Sümeg  Energetikai  Kft  (székhely:  8800
Nagykanizsa Petőfi u.1. ) cég képviseletében. Egyben tájékoztatja, hogy tárgybani napirend
kapcsán más cégekkel is  tárgyalásokat folytatnak ezért  mai  képviselő-testületi  ülésen csak
tájékozódni  szeretnének,  döntést  nem  kívánnak  hozni.  Majd  megadja  a  szót  Magyari
Tibornak.
Magyar Tibor: Köszönti a megjelenteket és az írásban megküldött tájékoztató és árajánlatot
az  alábbiakkal  kívánja  kiegészíteni.  Cégük  2001  óta  van  a  piacon  és  nyugodt  szívvel
kijelentheti hogy e szegmensben a piacvezetők közé tartoznak. A versenytársak kapcsán arra
hívná fel a figyelmet hogy alapvetően a tervezet beruházás pénzügyi  finanszírozási módja
lehet  a  döntő  szempont  az  Önkormányzatnak  a  sikeres  pályázó  kiválasztásánál.  Ennek  a
lehetőségei: 
a) Az Önkormányzat kizárólag saját erőből finanszírozza meg a beruházás egészét. Ismerve az
Önkormányzatok gazdasági helyzetét ez nem jellemző Magyarországon.
b) Pályázati forrásból, ez az elmúlt éveket figyelembe véve 30% támogatást és 70% önrészt
jelentett,  viszont  jelenlegi  tudása  mellett  nincs  konkrét  időpont  és  feltételrendszer  hogy
kerülne  kiirásra  ilyen  pályázat.  Ha lesz  is  az  2016 II.  negyedéve előtt  nem valószínű  és
általában hamar lezárják, forráskimerülés címén.



c) Cégük javaslata a részletekben történő fizetés mely kapcsán az összes felmerülő költség
úgy  van  kikalkulálva  hogy  az  energia  megtakarításból  adódó  nyereség  képezi  a  feléjük
fizetendő  díjrészt.  A becsatolt  táblázatból  látszik  hogy  mekkora  az  úgynevezett  haszon
cégüknek közel 12,5 év alatt. Ezt úgy tudják kigazdálkodni ilyen alacsony szinten tartva a
nyereséget, hogy egy jelentős összegű MNB által biztosított és a Magyar Fejlesztési Bank
által folyósított, növekedési hitel felhasználható kerettel rendelkeznek, melyet ez év december
15.-ig le kell hívniuk. Ezért javasolja és kéri ,hogy amennyiben az Önkormányzat az ő cégük
mellett dönt ,úgy azt legkésőbb 2015-12-15.-ig tegye meg.
Burgyánné Czibik Éva polgármester:  Megköszöni a részletes tájékoztatást, kérdezi van e
kérdés észrevétel ,hozzászólás.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A napirend tárgyalását lezárja.

3.      Zádor vár felújítási ügye 

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
A  múlt  testületi  ülésen,  mint  ismert  képviselőtársai  előtt  a  Globália  Kereskedelmi  és
Szolgáltató Kft  képviseletében  Sági  Gábor ügyvezető tájékoztatta  a  testületet  a  Zádor vár
felújításának lehetőségéről. Akkor úgy foglalt állást a testület, hogy a következő soros ülésen
újfent  tárgyaljanak  vélhetőleg  több  információ  birtokában,  illetve  az  Önkormányzat  jogi
képviselőjének  Dr.  Sindler  Veronika  állásfoglalását  is  kérjék  meg  a  benyújtott  szerződés
tervezet kapcsán. Természetesen a Sági Urat is meghívták a mai ülésre, de a jelek szerint nem
tudott  eljönni.  Mindezektől  függetlenül  a  jogi  képviselőnk  tájékoztatta,  hogy a  bejegyzés
előtti  állapotban  lévő  alapítvánnyal  egyéb  iránt  sem  lehetne  szerződést  kötni  továbbá  a
szerződéstervezet jelen formájában több szempontból is aggályos. Az ügyvédnővel egyeztetve
abban  maradtak,hogy a  véleményét  összefoglalva,  illetve  a  szerződéstervezetet  módosítva
előzetes egyeztetésre megküldik Sági Gábor részére és amennyiben érdemleges és a hatályos
jogszabályoknak megfelelő állapot jön létre akkor hozza vissza a testület elé az ügyet.
Kérdezi van e egyéb hozzászólás tárgyi napirendi ponthoz.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A napirend tárgyalását lezárja

4.    A 2014 évben igénybe vett – a központi költségvetésből származó támogatások
elszámolásának ellenőrzése.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A Magyar Államkincstár ellenőrzés keretében vizsgálta a központi költségvetésből származó
támogatások elszámolásának szabályosságát.  A célvizsgálat tárgya az „Önkormányzat által
2014  évben  igénybe  vett  a  központi  költségvetés  IX  fejezetéhez  tartozó  támogatások
elszámolása  megalapozottságának  hatósági  ellenőrzése”  volt.  Az  ellenőrzés  összegző
megállapítása;



 „  Az  Önkormányzat  2014.évi  elszámolása  helyszíni  ellenőrzéssel  érintett  jogcímei
tekintetében az Igazgatóság az Önkormányzat elszámolását javítás nélkül elfogadja mert a
helyszíni ellenőrzés az elszámolásban foglaltakhoz képest eltérést nem tárt fel”, mely alapján
az Önkormányzat teljes mértékben az előírások betartásával hajtotta végre a kötelezettségét.
Mivel tárgybani napirend nem igényel döntést , kérdezi hogy a tájékoztatásával kapcsolatosan
van e kérdés,hozzászólás ?
Mivel hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a napirendi pontot lezárja.

       5.    Kontirak Kft szennyvízszállítási díj módosítása.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A képviselőtestület  12/2015.(VIII.15.) rendeletében  szabályozta  és  határozta  meg  a  nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre
történő elhelyezésének szabályát és módját; míg ennek díját  a rendelet 1. sz .függelékében
rögzítette. A szállítási  szerződést  elnyerő  Kontirak Kft.  (8230 Balatonfüred,  Vázsonyi  út
31/b.) cég szerződésének aláírását megelőzően derült ki hogy a kiírás nem volt egyértelmű és
a nyertes az ajánlatában a szennyvíz ártalmatlanításra kijelölt átadóhelyet a Balatonfüred DRV
Zrt,  telephelyére  számította  ki  míg  az  Önkormányzatunk  kijelölt  átvevő  telepe  a
Nagyvázsonyi Bakonykarszt Zrt Kirendeltsége. Ez ugyanis emelte a vállalkozó szolgáltatási
díjának egységárát,az alábbiak szerint:
A  Nagyvászsonyi  Bakonykarszt  szennyvíz  telepére  a  szállítás  alapdíja:  26.000  Ft  +
ÁFA/forduló, ürítési díj: 354,12 Ft/ +ÁFA/m3

Fentiek  alapján  javasolja,  hogy  a  rendelet  1.  számú  függelékében  meghatározott  díjtétel
mértékét  módosítsák  (Az  1.  sz.  függelék,  jelen  jegyzőkönyv  4.  számú  melléklete
tartalmazza.)a vállalkozói árajánlat módosításnak megfelelően. 
Kérdezi, hogy az elmondottakkal kapcsolatosan van e kérdés, hozzászólás?
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:

113/2015. (11.25.) határozat:

1.  Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  2015 évre a lakossági és közületi
kommunális  szennyvíz  szállítási,  ürítési  és  ártalmatlanítási  díjának  mértékére  vonatkozó
szolgáltatás  ellátására  a  Kontirak  Kft  (székhely:  8230.  Balatonfüred,  Vázsonyi  u.  31/B,
adószám: 11338622-2-19  képviseli: Aradi Ferenc ügyvezető.)  2015 11. 23-án kelt árajánlatát
fogadja el az alábbi tartalom mellett: szállítási alapdíj : 26.000 Ft + ÁFA/forduló, ürítési díj:
354,12 Ft/+ ÁFA/m3 
2.  A 12/2015.(VIII.15.).   rendelet  1. számú függelékének módosítása 2015-12-15.-vel lép
hatályba.



3.  Pécsely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megbízza  a  polgármestert  a
szükséges intézkedések megtételére , és a vállalkozói szerződés módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

      6.     Veszélyes hulladék elszállításának árajánlata.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.

A Kultúrház  felújítása  kapcsán  jelentős  mennyiségű  –  még  régi  technológiával  –  készült
azbeszt  sík  pala  került  lebontásra.  Ez  a  jelenlegi  jogszabályi  környezetben  veszélyes
hulladéknak minősül. Ez egyben azt is jelenti, hogy építési törmelékként nem lehet lerakóba
elhelyezni , meg kell semmisíteni. Erre tekintettel két cégtől kért árajánlatot:

1) Kontirak Kft    székhely: 8230 Balatonfüred, Vázsonyi út 31/b.
2) Szedlák Gábor  egyéni vállalkozó 8200. Veszprém, Harkály u. 11.

Az ajánlatok az alábbi tartalommal kerültek benyújtásra:
Kontiak Kft  Bruttó ár  371.475 Ft, elszállítás és a megsemmisítés költségét.

Szedlák Gábor veszprémi ev   Bruttó ár  341.244 Ft,  elszállítás és a megsemmisítés költségét.
Fentiek alapján javasolja a testületnek hogy Szedlák Gábor árajánlatát  fogadják el  Bruttó:
341.244.Ft összegben. 
Kérdezi, hogy az elmondottakkal kapcsolatosan van e kérdés, hozzászólás?

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg:

114/2015. (11. 25.) határozat

1.Pécsely  Község  Önkormányzata  Képviselő-  testülete  a  Kultúrház  tetőcseréje  során
keletkezett  azbesztalapú síkpala  – mint  veszélyes  hulladék-  elszállítása  és  ártalmatlanítás-
megsemmisítés feladatellátásra Szedlák Gábor egyéni vállalkozó árajánlatát fogadja el Bruttó:
341.244 Ft összegben. A kötelezettségvállalás  pénzügyi  fedezetét  a  2015. évi költségvetés
működési célú támogatásai terhére biztosítja.
2. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester
Határidő: azonnal



     7.     Pécselyi Református Egyházközösség támogatási kérelme.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A korábbi évekhez hasonlóan a Pécselyi Református Egyházközösség támogatási  kérelmet
terjesztett  elő  melyet  működési  költségekre  szeretne  felhasználni.   Javaslom,  hogy
támogassuk  a  költségvetésünkben  is  szerepeltetett  100.000.  Ft  összeggel  az
egyházközösséget. 
Kérdezi, hogy az elmondottakkal kapcsolatosan van e kérdés, hozzászólás?
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg:

115/2015. (11. 25.) határozat

1,,Pécsely Község Önkormányzata  Képviselő-  testülete  100.000 Ft-os  támogatást  nyújt   a
Pécselyi Református Egyházközösség részére működési költségek biztosítása címén a 2015.
évi költségvetés működési célú támogatásai terhére.
2, Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére.
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester
Határidő: azonnal

      8.     Rendelet a szociális tűzifa igénybevételére.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet
IX. Helyi  önkormányzatok támogatásai  fejezet  13.  A helyi  önkormányzatok szociális  célú
tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  támogatásra  az  idei  évben  is  lehetőség  nyílt.  A  pályázat
benyújtásra került a Képviselő-testület 93/2015.(09.24.) Kt. határozata alapján.
A Belügyminiszter döntése alapján Önkormányzatunk a megpályázott összeget – 462.280.Ft-
ot  vissza  nem  térítendő  támogatásként  elnyerte,  ezt  az  összeget  26  erdei  köbméter
keménylombos tűzifavásárlásra használhatjuk fel.

A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek az
önkormányzatot terhelik, tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhető. A támogatást
2016.  február  15-éig  fel  kell  használni,  a  felhasználásáról  2016.  március  31-éig  el  kell
számolni. 

Előírás, hogy a támogatásban részesített települési önkormányzatok rendeletben szabályozzák
a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit, amelyet az elszámolással
egyidejűleg a kincstárnak benyújtanak. A rendeletben
a)  a  szociális  rászorultság  szempontjait  akként  kell  meghatározni,  hogy  a  szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti



aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
ad)  –  tekintet  nélkül  annak  természetbeni  vagy  pénzbeli  formában  történő  nyújtására  –
lakásfenntartási támogatásra jogosult előnyt élvezzen, valamint
b)  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  törvényben  szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt és
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor.
Továbbá javasolja fentiekhez sorolni a rokkant nyugdíjasokat is.
A pályázati kiírásban foglaltak alapján a miniszteri döntést követően a Képviselő-testület a
szociális tűzifa kiosztására rendeletet köteles alkotni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendeletet elfo-
gadni szíveskedjen a jogszabályi előírásokban foglaltak teljesítése érdekében.
Kérdezi, hogy az elmondottakkal kapcsolatosan van e kérdés, hozzászólás?
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazat-
tal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

116/2015. (11.25.) határozat

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  szociális célú tűzifa támogatás he-
lyi szabályairól szóló rendelet tervezetet megismerte, megtárgyalta elfogadása mellett döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Rendelet tervezet
Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

…./2015. (XII. 07.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pécsely  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  Cikk  (2)
bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény  26.§-ban  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  szociális  igazgatásról  és  a  szociális
ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  32.§  (3)  bekezdésében,  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)  bekezdés  8.  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 



A támogatásra vonatkozó általános szabályok

1. A rendelet célja, hatálya
 
1.§ (1)  E rendelet célja, hogy Pécsely településen élők részére támogatást nyújtson szociális
rászorultsága  alapján,  tekintettel  a  törvényi  felhatalmazásra  meghatározza  a  természetben
nyújtott  szociális  ellátás,  átmeneti  segély,  mint  egyszeri  tűzifa  juttatás  ellátási  forma
jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét. 
 
(2)  E rendelet  hatálya  kiterjed  Pécsely Község közigazgatási  területén  állandó  lakcímmel
rendelkező állampolgárokra. 
 
(3)  A jelen  rendeletben  használt  család,  egyedül  élő,  és  háztartás  fogalmára  a  szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell
érteni. 
 
2. A támogatás feltételei
 
2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít a
krízis helyzetben lévő, vagy jövedelem nélküli, vagy tartósan beteg személynek, akik közül
előnyt élvez:

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
ad)  tekintet  nélkül  annak  természetbeni  vagy  pénzbeli  formában  történő  nyújtására  -
lakásfenntartási támogatásra jogosult, valamint

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő.

c) rokkantnyugdíjas 

(2)  A tűzifa  támogatás  ugyanazon lakott  ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható  meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról
több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik. 
 
3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott
feltétel teljesülésétől – a kérelmező, ha az általa életvitelszerűen lakott ingatlan tűzifával nem
fűthető. 
 
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás
nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges. 



 
 (3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak
saját használatra használhatja fel. 

 
3. A támogatás igénylésének menete

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre,
vagy hivatalból is indulhat.
 
(2)  A kérelmeket  2016.  január  05.  napjáig  a  Balatonfüredi  Közös Önkormányzati  Hivatal
Pécselyi Kirendeltségén kell benyújtani. 
 
(3)  A kérelmek  elbírálása  a  képviselő-testület  hatáskörébe  tartozik.  A képviselő-testület  a
támogatásról legkésőbb 2016. január 10. napjáig dönt. 

(4) Egy személynek vagy családnak adható tűzifa mennyisége maximum 5 m3 lehet.
 
(5) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról. 
 
(6)  A  tűzifa  átvételét  a  jogosult  a  rendelet  2.  mellékletét  képező  átvételi  elismervény
aláírásával igazolja. 

(7) A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.
 
5. § (1) A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított támogatás,
valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás.

 (2) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2.
§-ban meghatározott feltételnek megfelelnek és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek -
el kell utasítani.

  
4. Záró rendelkezések
 
6. § Ez a  rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2016.március 31-én  hatályát
veszíti.

Pécsely, 2015. november 25.

Burgyánné Czibik Éva                                              Dr Tárnoki Richárd
        polgármester                          jegyző



Ez a rendelet 2015. december ….-én kihirdetésre került.

          Dr. Tárnoki Richárd
                                                                                                        jegyző

1. melléklet a …./2015.(XII.07.)  önkormányzati rendelethez
                                       A kérelem benyújtható: ……………..

Kérelem

..........................................................................................................................  (név)
……………………………………………………………………………..szül.  hely  és  idő
………………………, … … … … … … … … … … . utca . … . . sz . alatti lakos kérem,
hogy  részemre   Pécsely  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  szociális  tűzifa
támogatás  helyi  szabályairól  szóló  …………….  önkormányzati  rendelete  alapján
szíveskedjenek természetbeni juttatásként  tűzifát biztosítani. 

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:* 

a)  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:

aa) aktív korúak ellátására jogosult vagyok, 
a megállapító határozat száma: ……………………

ab) időskorúak járadékára, jogosult vagyok, 
a megállapító határozat száma: ……………………

ac)  adósságkezelési  támogatáshoz  kapcsolódó  adósságcsökkentési  támogatásra,  vagyok
jogosult,  a megállapító határozat száma: ……………………

ad) lakásfenntartási támogatásra vagyok  jogosult, 
a megállapító határozat száma: ……………………

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelőnek minősülök. 

c) rokkant nyugdíjas vagyok
 *(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

Pécsely, ……………………. 



……………………………………
             kérelmező 

Csatolandó dokumentumok: 
- jövedelemigazolások, 
-  a  rendelet  2.  §  (1)  bekezdés  szerinti  jogosultságokat  igazoló  dokumentumok  másolati
példánya, ha az nem tartható nyilván a hivatal nyilvántartásában.  

2. melléklet  a  …./2015.(XII.07.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

 ..................................................................................................................... (név)

Pécsely, .................................................................... ………………………………szám 

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Pécsely  Község 

Önkormányzata képviselő - testületének a szociális célú  tűzifa támogatás helyi 

szabályairól  szóló…………………..  önkormányzati  rendelete  alapján  megállapított
természetbeni juttatásként ………………m3 mennyiségű  tűzifát átvettem. 

Pécsely, 201. ......................................... hó ......... nap 

 átadó                                                                                    átvevő 

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

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2015. (XII. 07.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 



      9.    A kultúrház részleges belső felújítására adott Vászolyi Ács-Építő Kft
             árajánlatának  a módosítása. 

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A  kultúrház  belső  felújításáról  már  döntött  a  testület.  Az  ezzel  kapcsolatos  vállalkozó
kiválasztásra  került  a  munkálatokat  elkezdték.  A felújítás  során  derült  ki  hogy a  parketta
nagyon rossz állapotban van, nem javítható.
Ezzel kapcsolatban egyeztetett  a Vászolyi  Ács-Építő Kft-vel mint kivitelezővel és sikerült
megegyeznie  hogy minimális  műszaki  tartalom változtatása  mellett,  -  az  eredeti  árajánlat
összegével  -   a   kultúrház  területét  újraburkolják  ,  azaz  a  régi  parkettát  felszedik  és
hidegburkolatot (járólap) kap. 
Amit  ezen  felül  kell  vállalniuk  az  a  járólapok,  illetve  a  lerakáshoz  kapcsolódó  egyéb
anyagszükséglet (ragasztó, fugázó) biztosítása. A lerakás munkadíját a vállalkozó átvállalja.
Javasolja  a  megrendelő  módosítását  a  részletes  árajánlat  figyelembevételével.  Továbbá  a
kultúrház  terem  118.m2  járólap  és  ajánlat  szerint  egyéb  segédanyag  szükséglet  szerint
biztosítását mely Önkormányzati beszerzés keretében történne. 
Mindezek figyelembevételével javasolja elfogadásra az előterjesztését.
Kérdezi, hogy az elmondottakkal kapcsolatosan van e kérdés, hozzászólás?
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:

117/2015. (11.25.) határozat:

1.   Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Vászolyi  Ács-Építő  Kft  felé
benyújtott megrendelő alapján a felek kölcsönös akaratával az alábbiak szerint módosítja. A
vállalási vállalkozói ár Bruttó: 1.275.363.Ft.
A  megrendelés  egyéb  paramétereit  a  2015-11-25-én  kelt  részletes  árajánlat  szerinti
tartalommal fogadja el.
2.   A kötelezettségvállalás  fedezetét  az  Önkormányzat  2015.  évi  költségvetés  ingatlanok
felújítása terhére biztosítja.
3.  Pécsely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megbízza  a  polgármestert  a
szerződésmódosítás és egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
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:



118/2015. (11.25.) határozat:

1.   Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Vászolyi  Ács-Építő  Kft  felé
benyújtott  megrendelő  alapján  a  felek   kölcsönös  akaratával  117/2015.(11.25.)  számú
Önkormányzati  határozatban  foglaltak  szerint  módosította.   Ennek  keretében  az
Önkormányzat saját beszerzés keretében biztosítja a vállalkozónak a kultúrház terem  járólap
burkolatát (118m2 területnagyság figyelembevételével), - a hozzá tartozó segédanyagokkal,
de  különösen  a  járólap  ragasztó  és  fugázó  –  összességében  maximum bruttó:  292.768.Ft
összegben.
2.  A kötelezettségvállalás fedezetét az Önkormányzat 2015. évi költségvetés tartalékkerete
terhére biztosítja.  
3.  Pécsely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megbízza  a  polgármestert  a
beszerzéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

      10.    Hőbe László egyéni vállalkozó árajánlata Önkormányzati árkok tisztítására.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Mint ismeretes képviselők előtt 2014. szeptemberi heves esőzések miatt, szükségessé vált az
önkormányzati tulajdonban lévő árkok tisztítása karbantartása. Ez jellemzően; Iskola udvara,
Templom árok, Zádor melletti árok, Fő utcai árok szakasz, Hosszú utca árok szakasz,  illetve a
Balatoni utcai árok területeket érintette.
A  munkálatokra  azok  jellegéből  adódóan  szóban  kért  ajánlatot  Hőbe  László  egyéni
vállalkozótól,  és  a  rendkívüli  helyzetre  való  tekintettel,   a  munkát  megrendelte.  Utólagos
beszámolás mellett kéri,  a testületet hagyja jóvá a fenti munkálatok kapcsán vállalt Bruttó
678.180.Ft.megrendelését.
Kérdezi,  hogy  az  elmondottakkal  kapcsolatosan  van  e  kérdés,  hozzászólás?
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:

119/2015. (11.25.) határozat:

1.  Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  megrendeli Hőbe László  egyéni
vállalkozó (székhely 8245.Pécsely,  Iskola u. 146, adószám: 54153387-1-39) által  becsatolt
vállalkozói  árajánlat  szerinti  ároktisztítási  munkálatokat  Bruttó:  678.180.Ft  összegben.  A
megrendelés egyéb paramétereit a részletes árajánlat szerinti tartalommal fogadja el.



2.  A kötelezettségvállalás fedezetét az Önkormányzat 2015. évi költségvetés tartalékkerete
terhére biztosítja.
3.  Pécsely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megbízza  a  polgármestert  a
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

      11.    Önkormányzati dolgozók jutalmazása.

Burgyánné  Czibik  Éva  polgármester: Szóban  terjeszti  elő  a  napirendet. A Képviselő
Testület  tagjaival  egyeztetve  úgy  ítélte  meg  ,  hogy  az  Önkormányzatnál   dolgozó  két
munkatárs  Barcza  István   (falugondnok  munkakör  )  ,  és  Szoboszlai  Ágnes  (hivatalsegéd
munkakör )  2015 évben kiemelkedő lelkiismeretes munkát végeztek, feladataikat  a közösség
megelégedésére végezték, rendszeresen akár munkaidőn túl is külön kérés nélkül ha a feladat
úgy kívánta.   Az  Önkormányzat  anyagi  forrásait  figyelembe  véve   javasolja  a  képviselő
testületnek, hogy  mindkét dolgozónak  50.000 – 50.000 Ft nettó értékben ajándékutalványt  ,
jutalom címén  szavazzanak meg,  melyeknek munkáltatói közterheit is átvállalnák.
Mindezek figyelembevételével javasolja elfogadásra az előterjesztését Barcza István esetében.
Kérdezi, hogy az elmondottakkal kapcsolatosan van e kérdés, hozzászólás?
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:

120/2015. (11.25.) határozat

1. Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Barcza István részére 2015 évben
végzett kiemelkedő munkája elismeréseként nettó: 50.000 Ft jutalmat állapít meg. A jutalom
ajándékutalvány formájában kerül átadásra jutalmazott részére.

2.  A kötelezettségvállalás  a  2015  évi  költségvetés  személyi  juttatások  előirányzat  terhére
történik.

Határidő: 2015.12.15.
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester 

Mindezek figyelembevételével javasolja elfogadásra az előterjesztését Szoboszlai Ágnes 
esetében. Kérdezi, hogy az elmondottakkal kapcsolatosan van e kérdés, hozzászólás?

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:
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1. Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Szoboszlai Ágnes részére 2015
évben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként nettó: 50.000 Ft jutalmat állapít meg. A
jutalom ajándékutalvány formájában kerül átadásra jutalmazott részére.

2.  A kötelezettségvállalás  a  2015  évi  költségvetés  személyi  juttatások  előirányzat  terhére
történik.
Határidő: 2015.12.15.
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester 

     12.    Kirendeltségi dolgozók jutalomra való felterjesztése.

 Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.

A Képviselő Testület tagjaival egyeztetve úgy ítélte meg, hogy a kirendeltségen dolgozó két
munkatárs  Szőnyi  Károlyné  és  Fejes  Rita  továbbá  a  kirendeltség  pénzügyi/könyvelési
feladatait a Balatonfüredi hivatalban végző Hossó Erika munkatársak 2015 évben jó munkát
végeztek, feladataikat lelkiismeretesen látták el; ha kellett esetenként munkaidőn túl is bent
maradtak  dolgozni.  Az  Önkormányzat  anyagi  forrásait  figyelembe  véve  mindezekre
tekintettel javasolja a képviselő testületnek, hogy Szőnyi Károlyné és  Fejes Rita esetében
nettó:  50.000 – 50.000 Ft  értékben ajándékutalványt   ,  míg   Hossó  Erika  esetében nettó
25.000.  Ft  összegű  jutalmat  szavazzanak  meg  melyeknek  munkáltatói  közterheit  is
átvállalnák.
Technikailag  mivel  mindhárom  dolgozó  a  Balatonfüredi  Közös  Önkormányzati  Hivatal
dolgozója,  ezáltal  a  munkáltatói  és  ebből  kifolyólag  a  jutalmazási  jogkört  is  a  jegyző  úr
gyakorolja,  a  jutalomhoz  kapcsolódó  pénzösszeget,  nevesítve  annak  személyenkénti
megbontásával  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal  költségvetésének  2015  évi  támogatása
kiegészítéseként adnák át.
Mindezek figyelembevételével javasolja elfogadásra az előterjesztését.
Kérdezi, hogy az elmondottakkal kapcsolatosan van e kérdés, hozzászólás?
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:
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1.  Pécsely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Balatonfüredi  Közös
Önkormányzati Hivatallal –mint Támogatott- 2013. január 18.-án létrejött „Megállapodás a
Közös  Önkormányzati  Hivatal  létrehozásáról” támogatási  szerződés  2.  számú módosítását
kezdeményezi, mint Támogató.
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