
Pécsely Község Önkormányzata

P É C S E L Y

_____________________________

Szám:201/59 -64/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Képviselő-testület 2015. december 9-én megtartott Közmeghallgatásról és soron

következő rendes nyílt üléséről.

Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva        polgármester
Mészáros József                                     alpolgármester

                                               Liga Andrea             
Kósa Gábor 

        k é p v i s e l ő k

Soltész Attila                   osztályvezető, a Jegyző megbízottja

Németh Mónika 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. A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes,
majd javaslatot tett az ülés napirendjére, a meghívó szerinti napirendeket javasolja tárgyalni
az alábbi kiegészítéssel:
Nyílt képviselőtestületi ülésre felvenni javasolja:
  7. Kultúrházba székek vásárlása
  8. Kultúrház villámhárító kivitelezésére árajánlat elfogadása.
 (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:

127/2015. (12.09.) határozatot:
Pécsely Község Önkormányzata az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

NAPIREND:

Napirend a közmeghallgatásra:

1.)  Beszámoló az elmúlt egy év tevékenységéről.
       Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
 2.)  Falugondnoki beszámoló.
       Előadó: Barcza István falugondnok
3.) Adóbeszámoló. 

Előadó: Soltész Attila kirendeltség-irányító osztályvezető
4.) Lakossági hozzászólások, kérdések.

Napirendi  a képviselő-testület nyilt ülésre:

1.)   A Balatonfüredi Többcélú Társulás „Tárulási Megállapodás módosítása” okirat,  
        illetve egységes szerkezetű „Társulási Megállapodás” elfogadása.
        Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
2.)    Önkormányzati Vagyonbiztosítás árajánlat elfogadása.
        Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
3.)    Önkormányzat tulajdonában lévő számítógépek karbantartási ajánlatának
        elfogadása.
        Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
4.)    Közvilágítás korszerűsítése.
        Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
5.)    Rendezési terv módosítása.
        Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
6.)    2015. évi költségvetés módosítása.
        Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

            7.)    Kultúrházba székek vásárlása
                    Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
            8.)    Kultúrház villámhárító kivitelezésére árajánlat elfogadása.
                    Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester



NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

Közmeghallgatás

1. Beszámoló az elmúlt egy év tevékenységéről 

Burgyánné  Czibik  Éva polgármester:  Szóban  terjeszti  elő  a  napirendet.  A beszámoló

kiküldésre került a testületi tagoknak. A megjelent lakosság részére felolvassa.

Nagy szeretettel köszöntök minden megjelent vendéget.

Az elmúlt 1 évről szeretnék tájékoztatást adni.

A  2014.  szeptember  14-i  felhőszakadás  következtében  vis  maior  helyzet  alakult  ki.  A

kárfelmérést és a bejelentést követően a leigénylést, már mi végeztük. 

A támogatásból a Hosszú utca északi részén kapott új burkolatot a járda illetve az utca déli

részén az árkokat tisztították ki. A Zádor várhoz vezető utat egészen a forrásig kijavították.

Ehhez a beruházáshoz közel  6 millió forint önrészt tett bele az Önkormányzat. A hasonló

eset elkerülése végett több árkot kitisztítattunk, mélyítettünk.

Nyert pályázatunk volt az orvosi rendelő és várónál is. Itt 3.031.000 forintot (5%-os önrész)

nyertünk. A felújítást tavaszra tervezzük. Akadálymentesítve lesz a feljárat illetve az ajtók. Új

burkolatot kap a rendelő, váró, terasz. A teraszt lebontjuk és új faszerkezet kerül a helyére,

műanyag nyílászárókkal. A rendelőben és a váróban is kicseréljük a nyílászárókat.

A szociális tűzifára beadott pályázatunk is sikeres volt.  Az év elején 13 családnak tudunk

majd 2 m3 fát biztosítani.

Az  előző  ciklusban  elnyert  konszolidációban  részt  nem vett  települések  támogatásából  6

millió forintot úgy döntött a testület, hogy a kultúrház felújítására használjuk.

A  pénzből  felújítottuk  a  tetőt,  kicseréltettük  a  nyílászárókat  illetve  belső  munkákat

végeztettünk.  Menet  közben  derült  ki,  hogy a  parketta  olyan  rossz  állapotban  van,  hogy

mindenképpen cserélni kell,  így új burkolatot kapott  a helyiség.  Sajnos ez plusz költséget

jelent számunkra.

Az orvosi lakást a társönkormányzatokkal együtt felújítottuk az új orvos fogadására. Több

mint  1  millió  forintunkba  került.  A továbbiakban  már  csak  Pécsely  Önkormányzata,  de

folytatja a felújítást a jó idő beálltával, ugyanis a radiátorok is olyan rossz állapotban vannak,

hogy cserére szorulnak.

2014.  novemberben  sikerült  értékesíteni  a  régi  falugondnoki  buszunkat  és  egy  terepjárót

vettünk helyette, hogy a napi azt használjuk.



Tavasszal  egy fűnyírótraktort  illetve  egy nagyteljesítményű fűkaszát  is  vásárolni.  Ezzel  is

segítve, hogy a közterületeink minél rendezettebbek legyenek.

Mindenki biztosan értesült arról, hogy a Magyar Posta szerette volna a postahivatalt bezáratni.

Nem kis erőfeszítésünkbe és kitartásunkba került, hogy maradhasson 5 órás nyitva tartással.

2015-ben  két  kirándulást  is  támogatott  az  Önkormányzat.  Augusztus  15-én  a  gyerekek

látogattak el a Rezi kalandparkba, illetve a nyugdíjasklub szervezett kirándulást november 24-

én a Sárvári fürdőbe.

Az új testület több újítást is bevezetett.

Születés  zászlót  készíttettünk,  hogy minden gyermek érkezését  jelezni  tudjuk a  falu  felé.

Falunapon fát ültetünk számukra.

Gyereknapot szerveztünk és szervezünk a jövőben is. 

A karácsonyfa állítás és díszítés is tavalyi év óta, itt az Önkormányzati Hivatal előtt kerül

megrendezésre.

Gondolom mindenki  észrevette,  hogy  a  kukatárolónk  megszépült.  Ezt  egy  vállalkozónak

köszönhetjük, aki felajánlotta a tároló felújítását. 

A ravatalozó  helyreállítására  illetve  több kisebb út  burkolatának  felújítására  is  adtunk  be

pályázatot,  ami sajnos most nem volt  sikeres.  Várhatóan a  2016-os évben is  kiírják ezt  a

pályázatot és akkor újból benyújtjuk.

Szeretnénk a közeljövőben a Balatoni utca járdájának kiépítésére is pályázni.

Továbbra is tervben van két buszváró telepítése.

Sajnos az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok olyan rossz állapotban vannak, hogy

előbb azokat kell helyreállítani, amit pályázati pénzből tudunk csak megvalósítani.

Ide tartozik az óvoda épülete is. 

Úgy  tartalékoltunk,  hogy  pályázati  önrészünk  mindig  legyen,  hogy  ne  ezen  múljon  egy

pályázat sikere.

2014. október 12-én 20.989.880,- forinttal vettük át a kasszát.

Jelenleg 32.041.660,- forintunk van. 

Több mint 10 millió forinttal sikerült a megtakarításainkat növelni.

Köszönöm a figyelmet. 

Kéri, fentiek alapján fogadja el a képviselő testület a beszámolót. 

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:

128/2015. (12.09.) határozat

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját az elmúlt egy

év (2015) tevékenységéről elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

2.   Falugondnoki beszámoló.

Burgyánné  Czibik  Éva polgármester:  Tájékoztatja  megjelenteket,  hogy  a  falugondnok
igazoltan van távol és felkéri Soltész Attila osztályvezetőt a beszámoló felolvasására.
Soltész Attila osztályvezető: Felolvassa a 2015 évi falugondnoki munka beszámolóját.

Falugondnoki beszámoló (2015.01.01-2015.11.30.)

A faluban  a  rászorultak  számára  tűzifa  szállítás,  időseknél  favágás.  Betegek  szállítása  az
orvosi  rendelőbe,  Balatonfüredre  az  SZTK-ba,  Veszprémbe,  a  kórházba  havonta  több
alkalommal.  Vér  szállítása  az  SZTK-ba 2  hetente.  Gyógyszerek  felíratása  és  kiváltása  az
időseknek.

Iskolások, óvodások szállítása kirándulásokra és versenyekre. 

Közterületeken fűnyírás , tereprendezés, árkok tisztítása, facsemeték gondozása.

Külterületi  ingatlanok  megtekintése,  értékelése,  fényképezése.  Az önkormányzati  épületek
ellenőrzése és karbantartása. Kapcsolattartás a könyvtárossal, hivatalsegéddel. 

Hulladék  kezelés,  papír  összegyűjtése  és  elszállítása.  Avar  összeszedése  és  elhordása
közterületekről  és  a  magánházaktól  zsákokban.  Az  elektromos  hulladék  külön  kezelése
elszállításkor a felrakodás segítése. 

Temetkezési  sírhelyek  kijelölése,  temetői  hulladék  kezelése.  A  külterületi  elvadult  utak
tisztítása is elkezdődött. 

A  téli  hónapokban  hó  eltakarítás.  Járdák  letakarítása,  közintézmények  előtti  területek,
buszmegállók  letakarítása.  Síkos  időben  a  buszmegállók  és  a  veszélyesebb  útszakaszok
sózása. Önkormányzati rendezvényekre kitelepítés, őrzés, felügyelet.

Önkormányzati utak javítása havi 20 óra, árkok tisztítása havi 30 óra.

Szemétszedés a falu területén és a bevezető utak mentén heti 5 óra.



A  2014.  szeptember  14-i  özönvízszerű  esőzés  miatt  károk  helyreállítása  az  idén  is
folytatódott.  Több  árok  kimélyítésre  került.  A Zádori  út  és  Hosszú  utcai  járda  javítását
felügyeltem segítettem a munkálatokat. Az új hulladéktároló megépítésében segédkeztem.

Barcza István falugondnok.

Burgyánné Czibik Éva polgármester:  Megköszöni a beszámolót és javasolja, fogadja el a
képviselő testület a  falugondnoki beszámolót. 
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:

129/2015. (12.09.) határozat

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnok beszámolóját az elmúlt egy

év (2015) tevékenységéről elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

3.     Adóbeszámoló. 

Burgyánné  Czibik  Éva polgármester: Felkérem  Soltész  Attilát,  hogy  tartsa  meg  az

adóbeszámolót. A beszámoló a 2015. évi beszámoló részét képezi.

Soltész Attila: Adóbeszámoló 2015. évről

A 2015. évben kivetett adók teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom:

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a helyi adók közül kommunális adót,

tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adót, telekadót, késedelmi pótlékot és 2013 január 1-től

iparűzési adót állapított meg. Átengedett közhatalmi bevételként gépjárműadót melynek 40

%-a illeti meg az Önkormányzatot..

Kommunális  adókötelezettség  terheli  a  kül-  és  belterületi  épületek  tulajdonosait.  Az  adó

mértéke egységesen 15.000 Ft épületenként, mely összegből 60 % adókedvezmény illeti meg

a  belterületi  állandó  lakosként  bejelentkezett,  belterületi  lakóingatlan  tulajdonosokat  egy

lakóépület, épületrész után. 20 % adókedvezmény illeti meg a külterületi állandó lakosként

bejelentkezett, külterületi ingatlan tulajdonosokat. A megállapított adókedvezmény csak egy

ingatlan  után  vehető  igénybe.  Ezen  adónemből  befolyt  összeget  az  Önkormányzati  utak



javítására,  külterületi  utak  rendbetételére,  konténeres  hulladékszállítás  költségeire,

hóeltakarítási- és síkosságmentesítési munkálatokra, parkgondozásra fordította.

Az idegenforgalmi adóról, a szálláshely kiadóknak bejelentési kötelezettsége van, a tárgyhót

követő  hónap  15.  napjáig,  adóhatóságunk  felé.  Az  adó  összegét  is  ezen  időpontig  kell

megfizetni az önadózás szabályai szerint. A fizetendő adó mértéke 2015-ban – az előző évhez

hasonlóan – személyenként és vendégéjszakánként 350 Ft. Az adófizetés alól mentes, a 18.

életévét be nem töltött magánszemély.

2015 évtől az iparűzési adó mértéke az éves nettó árbevétel 1,6 %-a.

A telekadó alapja, a telek m2-ben számított területe, mértéke, évente 5 Ft/m2. A telekadó, a

tulajdonos bevallása alapján kerül kivetésre.

Az adóbevételek tervezett összege, és a tényleges adóbevételek 2015. szeptember 30-ig az

alábbiak szerint alakult:

Adónem                       Tervezett bevétel                Teljesítés:                   Teljesítés %-a

kommunális adó:         9.000.000 Ft                        9.687.873 Ft               108,0 %

iparűzési adó:            10.000.000 Ft                        7.687.181 Ft                  76,8 %

gépjárműadó:              1.500.000 Ft                         1.468.258 Ft                 97,8 %

idegenforgalmi adó:       150.000 Ft                            126.700 Ft                 84,4 %

telekadó:                         200.000 Ft                            234.887 Ft               117,4 %

késedelmi pótlék:           250.000 Ft                            798.499 Ft                          %

bírság:                                       0 Ft                                     71 Ft                          %

illeték:                                       0 Ft                                       0 Ft                          %

Összesen:                   21.100.000 Ft                      20.003.469 Ft                  94,8 %

Az adókból származó kintlévőségek összege 10.572.609 Ft.

Kérdés, észrevétel hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi

határozatot hozta meg:



130/2015. (12. 09.) határozat

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester helyi adókkal kiegészített

beszámolóját az elmúlt egy évről elfogadja.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Határidő: azonnal

4.         Lakossági hozzászólások, kérdések

 Burgyánné Czibik Éva polgármester: megadja a szót a megjelent lakosságnak.

Fejes Béla /lakos/: Kérdezi mikortól lehet ping-pongozni.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Várhatóan jövő héttől, addigra elkészül a terem.

Sebők Lajos  /lakos/:  A telekadónál  kevesli  az  5  Ft/m2 –összeget,  akkor  van értelme  ha

legalább  50  Ft  lenne  vagy  ilyen  mértékben  ne  legyen,  mivel  gazdaságtalan.  Továbbá

nehezményezi hogy a polgármesteri beszámolóban nem esett szó a falunapi rendezvényről.

Burgyánné  Czibik  Éva polgármester:  Csak  tájékoztatásul  válaszolva  az  adó  kérdésre

szeretné felhívni  a  lakosság figyelmét  ,hogy ezt  az adónemet  és  összeget  nem ők azaz a

mostani  testület  vezette  be.  Az  elhangzott  vélemény  alapján  átgondolják  a  közeljövőben

ennek az adónemnek a létjogosultságát ilyen összeg mellett.  A falunappal kapcsolatosan a

képviselőtestület koncepcionálisan másfajta értékrend melletti falunapban gondolkodott és az

időtartamát is szerették volna rövidebbre szorítani, mivel a négy napot túlzónak gondolták.

Mészáros  József  alpolgármester: Csak megerősítené  a  polgármester  által  elmondottakat.

Koncepcióváltás történt az előző évekhez viszonyítva, a rendezvény költségvetését próbálták

normál  és  ésszerű  keretek  közé  szorítani  és  úgy  gondolja,  hogy  a  fellépő  művészek  és

közreműködök színvonalas és jó műsort adtak. Nem feltétlenül szükséges a nagyon drága és

fél óra alatt ledaráló, úgynevezett  felkapott  művészeket idehozni. Biztos van javítanivaló a

rendezvényen és  bár  lehe,t  hogy kívülről  nem látszott,  de nagyon sokat  dolgoztak rajta  a

szívüket beleadva. De ő is úgy gondolja, hogy a 1,5 napot szeretnék hosszú távon is tartani a 4

nappal szemben. A fő célként azt jelölték meg a testülettel, hogy az embereket a közösséget

összehozza ez a  rendezvény és ehhez legyenek rendelve a  programok és fellépők és nem

fordítva.



Sebők Lajos /lakos/:  Egyetért az alpolgármesterrel a 4 nap tényleg túl hosszú volt. De úgy

érzi megbántották a borászattal foglalkozókat és személyesen őt is. A bor oklevél kiadásával

lejáratták a falut, neves szakmai sikereket elért borászoknak úgy adtak okleveleket, hogy még

aláírva sem volt. Azzal még egyszer egyetért, hogy csütörtöktől vasárnapig ne legyen, de a

rendezvényen  belső  tartalma  a  borászat   tekintetében  lejáratásra  került.  A fia  kapott  egy

oklevelet az sincs rajta hogy kitől kapta és nincs aláírva sem. Ilyet nem szabad csinálni, akkor

inkább ne legyen borverseny.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Annyit reagálna az elhangzottakra, hogy aki dolgozik

az  hibázik  is  néha.  Másoktól  nem kapott  olyan visszajelzést,  hogy ez  annyira  rossz,vagy

zavaró lett volna. Viszont aki ezt jelezte felé attól elnézést kért. A következőkben erre jobban

odafigyelnek, ez volt a testületnek az első falunapja.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Több napirend és bejelentés  nem lévén a  polgármester  a Közmeghallgatást   17:35 órakor
bezárta, majd 10 perc szünetet rendel el.

Burgyánné  Czibik  Éva polgármester:  17-45 órákkor folytatólagosan  megnyitja  a  soron

következő rendes nyílt képviselő-testületi ülést.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

Nyílt ülés

1. A Balatonfüredi Többcélú Társulás „Tárulási Megállapodás módosítása” okirat,  

        illetve egységes szerkezetű „Társulási Megállapodás” elfogadása.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendi pontot.
Az Országgyűlés 2015. július 6-i ülésén elfogadta az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú
törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvényt, amely a Magyar Közlöny 102.
számában jelent meg.

Az  elfogadott  törvény  értelmében  a  családsegítés  vonatkozásában  csak  gyermekjóléti
szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet 2016. január 1-
jétől:  települési  szinten  a  család-  és  gyermekjóléti  szolgálat,  járási  szinten  a  család-  és
gyermekjóléti központ keretében. Ennek alapján a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve
központ  a  jelenlegi  családsegítés  és  gyermekjóléti  szolgáltatás  bázisán,  annak  erőforrásai
hatékonyabb elosztásával, kötelező önkormányzati feladatként jött létre.

Az új intézmények által ellátandó családsegítés feladatait továbbra is a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekjóléti szolgálat és központ



feladatait pedig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény tartalmazza.

Tekintettel  arra,  hogy a  családsegítés  és  a  gyermekjóléti  szolgáltatás  2016.  január  1-jétől
kizárólag  egy  szolgáltató  keretében  működtethető,  eddig  az  időpontig  szükséges  -  az  új
szabályok szerint feladat-ellátási kötelezettséggel bíró önkormányzatoknak - létrehozniuk az
új intézményeket, vagy a szükséges átalakításokat elvégezniük a már meglévőkön.

A települési önkormányzatoknak 2015. október 31-éig felül kellett vizsgálniuk a családsegítés
és  a  gyermekjóléti  szolgáltatási  feladatok  ellátásának  módját,  szervezeti  kereteit  és  az  e
feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést vagy szerződéseket. 2015. november 30-ig
pedig dönteniük kell a feladatellátás új rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról, és
ezen  időpontig  kérelmezniük  kell  a  szolgáltatói  nyilvántartásba  bejegyzett  adatok
módosítását.

A fentiekkel kapcsolatban az Önkormányzatok Képviselő-testületei meghozták a döntéseiket,
hogy milyen módon kívánják a feladat ellátásokat biztosítani. 
Önkormányzatunk döntése  értelmében ezen feladatokat  a  továbbiakban is  a  Balatonfüredi
Többcélú Társulás keretében a BSZAK intézményén keresztül kívánjuk ellátni.

A döntések alapján indokolttá vált a Társulási Megállapodás – 12 pontjának „A Társulás által
ellátott közszolgáltatások”, 12.1; 12.2; továbbá 13.1. pontok  módosítása. 
A Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2015. november 30-i ülésén  …/2015.
(11.30.)  számú  határozatával  elfogadta  a  Balatonfüredi  Többcélú  Társulás  „Társulási
Megállapodás módosítása” okiratot (1.sz. melléklet) , valamint az ez alapján készült egységes
szerkezetű „Társulási Megállapodást” (2.sz.melléklet) 
„Társulási Megállapodás módosítása” társulási megállapodás a társulási tag önkormányzatok
Képviselő-testületeinek elfogadó döntését és a polgármesterek által történő aláírását követően
2016. január 1. napján lép hatályba. 
A módosítás az Önkormányzatnak semminemű anyagi többletforrást hozzárendelését nem 
eredményezi. 
Kérdezi, van e kérdés észrevétel, hozzászólás a napirendi ponthoz. 
Kérdés, észrevétel, 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:

131/2015.(12.09.) határozat

1. Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi Többcélú Társulás 
Társulási Tanács 2015. november 30-i ülésén jóváhagyott - Balatonfüredi Többcélú 
Társulás „Társulási Megállapodás módosítása” okiratot, valamint az ez alapján elkészített 
egységes szerkezetű „Társulási Megállapodást” elfogadja. 



2. Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a  Balatonfüredi Többcélú Társulás
„Társulási Megállapodás módosítása” okirat, valamint az ez alapján elkészített egységes
szerkezetű „Társulási Megállapodás” aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

2.    Önkormányzati Vagyonbiztosítás árajánlat elfogadása.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendi pontot.

A Signál  Biztosító Zrt, mint  az Önkormányzat vagyon és felelősség biztosítója 2015.12.31.-
ei határidővel  felmondta a biztosításunkat. Mivel mind a vagyonvédelem mind a felelősség és
előre  nem  látható  esemény  elkerülése  érdekében  szükségesnek  ítéli  meg,  hogy  legyen
biztosítása  az  Önkormányzatnak,  2  biztosítótól  kért  ajánlatot  ugyanazon  feltételek  és
biztosítási események figyelembevételével.

1.) OTP Groupama Biztosító Zrt két ajánlatot is tett  326.590.Ft/év illetve 301.560.Ft /év 
összegben.

2.) AEGON Biztosító Zrt 112.478.Ft/év. összegben.

Javasolja, hogy ugyanazon szempontok alapján adott árajánlatok közül a jelentősen olcsóbb 
AEGON Biztosító Zrt 112.478.Ft/év. összegű ajánlatát fogadják el.

Kérdezi, van e kérdés észrevétel, hozzászólás a napirendi ponthoz. 
Kérdés, észrevétel, 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:

132/2015.(12.09.) határozat

1.  Pécsely  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 2016.01.01.  hatállyal  az  AEGON
Biztosító  Zrt  112.478.Ft/év  összegű   AEGON  TREND  II  előzetes  vagyon  –és
felelősségbiztosítási ajánlatát fogadja el. 

2.  Pécsely  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a
biztosítási  szerződés  aláírására.  A  kötelezettségvállalás  a  2016  évi  költségvetés  dologi
kiadásai terhére történik. 

Határidő: 2015 december 31.
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester



3.   Önkormányzat tulajdonában lévő számítógépek karbantartási ajánlatának  
elfogadása.

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:

133/2015.(12.09.) határozat

1. Pécsely Község Önkormányzat  Képviselő-testülete 2015. december 31.-vel  felmondja a
Mikrocomp  Kft  (Balatonfüred,  Garay  J.  u.9.)  –vel  számítógépek  és  egyéb  informatikai
eszközök havi átalánydíjas karbantartására kötött szerződését.
2. A szerződés lejárta a 3 hónapos felmondási határidő figyelembevételével: 2016-03-31. 

Határidő: 2015-12-31.
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester
Szóban terjeszti elő a napirendi pontot.

A számítógépek karbantartását jelenleg a Mikrocomp Kft (Balatonfüred, Garay J. u.9.) végzi.
Mivel a számítástechnika piacán jelentős árverseny alakult ki  az utóbbi időben és a testület
több tagja által is ismert Saturnus Bt.  ( Balatonfüred, Köztársaság u.13/D ) is jelezte felé,
hogy ajánlatot  tenne  az  általány  díjas  karbantartásra.  Mindkét  cégtől  ajánlatot  kért  mely
alapján jelentős árkedvezmény mellett és bővített tartalommal a Saturnus Bt. adott olcsóbb
ajánlatot.
Összegszerűen: 

- Mikrocomp Kft (Balatonfüred, Garay J. u.9.)   30.000Ft/hó
- Saturnus Bt.  ( Balatonfüred, Köztársaság u.13/D  21.000Ft/hó és a Weblap 

karbantartáson túl Web fejlesztés is részét képezi az ajánlatnak.
Javasolja fentiek alapján, hogy a Saturnus Bt.  ( Balatonfüred, Köztársaság u.13/D) céggel
kössenek  szerződést,  de  figyelembe  véve  a  jelenleg  érvényben  lévő  szerződésükben
foglaltakra 3 hónapos felmondási határidő lejártát, azaz 2016-04.01.-től. Illetve a Mikrocomp
Kft (Balatonfüred, Garay J. u.9.) vállalkozással 2015.12.31.-vel szerződést bontanának.

Kérdezi, van e kérdés észrevétel, hozzászólás a napirendi ponthoz. 

Mészáros József  alpolgármester: Ő is javasolja a  Saturnus Bt.-  vel való szerződéskötést
mivel  jó  szakemberek  vannak  a  cégben,  és  jelentősen  olcsóbb  a  jelenlegi  szerződéses
partnerüknél.
További kérdés, észrevétel, 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:



133/2015.(12.09.) határozat

1. Pécsely Község Önkormányzat  Képviselő-testülete 2015. december 31.-vel  felmondja a
Mikrocomp  Kft  (Balatonfüred,  Garay  J.  u.9.)  –vel  számítógépek  és  egyéb  informatikai
eszközök havi átalánydíjas karbantartására kötött szerződését.
2. A szerződés lejárta a 3 hónapos felmondási határidő figyelembevételével: 2016-03-31. 

Határidő: 2015-12-31.
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Javasolja a Saturnus Bt.  ( Balatonfüred, Köztársaság 
u.13/D)- vel történő szerződéskötést.

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:

134/2015.(12.09.) határozat

1.  Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 01.-vel szerződést köt, a
Saturnus  Bt.  képviseli:  Keresztes  György  ügyvezető  (Balatonfüred,  Köztársaság  u.13/D),
számítógépek és egyéb informatikai eszközök havi átalánydíjas karbantartására, a vállalkozás
2015. december 04-én kelt árajánlatában foglaltaknak megfelelően.
2.  A szerződést 1 év határozott időre köti az önkormányzat, 2016. április 01. – 2017. április
01. időtartamra. 
3.  Az átalánydíjas karbantartására, díja 21.000Ft/+Áfa /hó

Határidő: 2015-12-31.
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

4.    Közvilágítás korszerűsítése.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendi pontot.

A november  25-ei  testületi  ülésen  meghallgatták  Magyar  Tibor  urat  az  ENERIN  Sümeg
Energetikai  Kft  (székhely:  8800  Nagykanizsa  Petőfi  u.1.  )  cég  képviselőjét.  Egyben
tájékoztatták, hogy tárgybani napirend kapcsán más cégekkel is tárgyalásokat folytatnak, ezért
a november 25-ei képviselő-testületi ülésen csak tájékozódni kívántak, döntést nem hoztak. 
Magyar Tibor kérte, hogy amennyiben az Önkormányzat az ő cégük mellett dönt, úgy azt
legkésőbb 2015-12-15.-ig tegye meg. Mivel közel 150 hónapi elkötelezettséget jelentene az
ENERIN Kft –vel történő szerződés és pályázati forrást sem tudnának lehívni. Azt javasolja,
hogy ilyen hirtelen ne ugorjanak bele egy jelentős beruházásba az ajánlatot utasítsák el.
Kérdezi, van e kérdés észrevétel, hozzászólás a napirendi ponthoz. 



Kérdés, észrevétel, 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:

135/2015.(12.09.) határozat

1.  Pécsely Község Önkormányzat  Képviselő-testülete az  ENERIN Sümeg Energetikai  Kft
(székhely:  8800  Nagykanizsa  Petőfi  u.1.  )  által  beterjesztett  közvilágítás  korszerűsítési
ajánlatát megköszöni, de nem kívánja megvalósítani.

Határidő: azonnal
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

 
5.   Rendezési terv módosítása.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban kiegészíti az írásos előterjesztés formájában
megküldött  napirendi  pontot.  Hosszú  folyamat  végére  ért  a  testület,  az  összes  hatóság
szakhatóság és végül a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze is jóváhagyta a
7/2005(X.3.)sz. önkormányzati rendelet 22§-ban eszközölt módosításokat, így a Helyi Építési
Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló rendeletet szándékuknak megfelelően módosítani
tudják.  Kérdezi,  van-e  kérdés  észrevétel,  hozzászólás  az  előzetesen  írásban  megküldött
előterjesztéshez.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

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

136/2015.(12.09.) határozat

Pécsely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Pécsely  Község  Helyi  Építési
Szabályzatról  és  Szabályozási  Tervének  módosítására  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.(XII.     ) sz. önkormányzati rendelete

Pécsely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
7/2005.(X.3.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testülete az épített környezet alakításáról
és  védelméről  szóló 1997.  évi  LXXVIII.  törvény 62.  §  (6)  bekezdés 6.  pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a
Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési  eszközökről,  valamit  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekről  szóló  314/2012 (XI.8.)  Korm.  rendelet  38.  §  (2)  bekezdésében
biztosított jogkörében eljáró: 

Veszprém  megyei  Kormányhivatal  állami  főépítészi  feladatait  ellátó  Építésügyi
Osztálya,   Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi
Főosztálya, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatósága,
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósága, Veszprém megyei Kormányhivatal  Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Nemzeti
Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki
Engedélyezési  és  Fogyasztóvédelmi  Főosztály  Útügyi  Osztálya,  Forster  Gyula
Nemzeti  Örökséggazdálkodási  és  Szolgáltatási  Központ,   Veszprém  Megyei
Kormányhivatal  Veszprémi  Járási  Hivatal  Járási  Építésügyi  és  Örökségvédelmi
Hivatala,  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Földhivatala,  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal  Földművelésügyi  és  Erdőgazdálkodási  Főosztálya,  Veszprém
Megyei  Kormányhivatal  Növény-  és  Talajvédelmi  Igazgatósága,  Honvédelmi
Minisztérium Hatósági  Hivatala,  Veszprém  megyei  Rendőr  főkapitányság  Magyar
Bányászati  és  Földtani  Hivatal  Veszprémi  Bányakapitánysága,  Nemzeti  Média  és
Hírközlési Hatóság, Veszprém Megyei Önkormányzat véleményének kikérésével és
a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:

1.§. (1) A 7/2005 (X.3.) sz önkormányzati rendelet (továbbiakban „R”) 22. § (Mezőgazdasági 
terület fejezet) (2) bekezdése az alábbira módosul (a változást a sötétített és dőlt betűs rész 
jelzi):

(2)A mezőgazdasági területekre az alábbi általános előírások vonatkoznak:
a. az egyes övezetekben elhelyezhető épületek kizárólag a helyi építési

hagyományoknak  megfelelő,  tájba  illő  építészeti  kialakítással
valósíthatók  meg.  Az  épületek  38-45 –os magastetővel  létesíthetők,
kivéve  az  Má-4  övezetet,  ahol  ettől  eltérő  tetőtipus  is  lehet,  de
magastető esetén ebben az övezetben is 38-45 fokos kell legyen.

b. a 100m2-nél nagyobb homlokzati felületek tagoltan alakíthatók ki.
c. az  épületek  maximális  szélessége  12  m  lehet,  kivéve  az  Má-4

övezetet ahol max. 18 m..
d. (törlésre kerül)



(2) A rendelet  24. § (Általános mezőgazdasági terület fejezet) (1) bekezdése az alábbi d) 
ponttal egészül ki:

d. borturisztikai  mezőgazdasági  övezet  (Má-4):  az  övezetbe  kifejezetten  a
borászatot,  borturisztikát  és  ahhoz  kapcsolódó  szolgáltatást  és
szállásférőhelyeket is szolgáló funkciók tartoznak. 

(3) A rendelet  24. § (Általános mezőgazdasági terület fejezet) (3) bekezdésének táblázata  az 
alábbi Má-4 övezet paramétereinek sorával egészül ki:
övezeti

jel
épület
típus

művelési
ág 

beépíthető
teleknagyság

min. 

beépíthető min.
telekszélesség

(m)

beépíté
s

módja

max.
beépítési 

%

max.
építmény
magasság 

Má-4
BSZF,
L, G

szőlő 20 000
(2 ha)

50 SZ 2%
(max:800m2)

4,0 m

SZ: szabadon álló, BSZF: borturisztikát szolgáló szolgáltatás és szállásférőhely, L: lakó, G: gazdasági

(4) A rendelet  24.§ (Általános mezőgazdasági területek fejezet)  (4) bekezdése az alábbira
változik:
(4) Az övezet ingatlanain építményt elhelyezni az ingatlan telekhatáraitól mért 10 m-en
belül nem lehet.

(5) A rendelet 24.§ (Általános mezőgazdasági területek fejezet) egy új (14) bekezdéssel 
egészül ki: 
(14) Az Má-4 övezetben:
a) Új épület elhelyezésénél a tájbaillesztés látványtervvel igazolandó.
b) Az övezetben az építés feltétele az ingatlan min. 80%-án meglévő művelt
szőlő megléte.
c) A borturisztikai szálláshely és lakófunkciójú épületek max. 200 m2 bruttó
beépített területűek, míg a borturisztikai szolgáltató és borászati épületek max.
800 m2 bruttó beépített területűek lehetnek. 
d) Egy ingatlanon több épület is elhelyezhető, de a közöttük lévő távolság az
építménymagasságuk átlagának min. ötszöröse kell legyen.
e) Az épületek vakolt  homlokzat esetén csak fehér, törtfehér, világos szürke
világos okker színűek lehetnek, míg natúr kőhomlokzat esetén „helyi” világos
mészkő, vízszintesen rakott lapján fekvő sorokkal.

(6) A rendelet 24.§ (Általános mezőgazdasági területek fejezet) egy új (15) bekezdéssel 
egészül ki: 
(15) Az övezetben újonnan kialakítandó közforgalom elől elzárt magánút minimális 
burkolati szélessége 3,0 m.

2.§ a R.-hez tartozó SZT-k:
A R. 2.sz. mellékletét képező KSZA jelű tervlap – a 0103/42, 0130/44, és 0100/6 hrsz-ú 
erdőterületek a 0104 hrsz-ú közút és a 7338 sz. állami összekötő út által határolt telektömb
normatartalma helyébe e rendelet 1.sz. mellékletében lehatárolt telektömb normatartalma 
lép.

3.§ E rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 

Pécsely, 2015. december …….          



     Burgyánné Czibik Éva Dr. Tárnoki Richárd
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2015.12…….      

                                                                      Dr. Tárnoki Richárd                         
jegyző

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

Pécsely Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

17/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete
Pécsely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló

7/2005.(X.3.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

6.    2015. évi költségvetés módosítása.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban kiegészíti az írásos előterjesztés formájában
megküldött  napirendi  pont.  Röviden  összefoglalva:  Az  Önkormányzat  költségvetését  az
1/2015.(II.11.) rendeletével hagyta jóvá. A 2015 évi költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált
és ott  nem tervezett,  illetve ténylegesen megvalósult,  gazdasági események költségvetésbe
történő beépítése indokolta a módosítást.  Kérdezi,  van-e kérdés észrevétel,  hozzászólás az
előzetesen írásban megküldött előterjesztéshez.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

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

137/2015.(12.09.) határozat

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  2015. évi költségvetés módosítására
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.(……) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati

rendeletének módosításáról

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX.  tv.  111.§-a,  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  23.  §  (1)

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2015.évi központi

költségvetéséről  szóló  2014.  évi  C.  Tv.  Rendelkezéseire,  az  önkormányzat  a  2015.  évi

költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.  §  (1) Az Önkormányzat  2015. évi  költségvetéséről  szóló 1/2015.(II.11.)  önkormányzati
rendelet (továbbiakban: rendelet) 2 .§ (1)  bekezdése helyébe az alábbi  rendelkezés lép:

„2.§. (1) Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-
testület 123.078 ezer forintban (továbbiakban e Ft) Ft-ban állapítja meg az alábbi
részletezettségben:

 
Költségvetési bevételek előirányzata:
91.104 e Ft
Finanszírozási bevételek előirányzata:   
31.974 e Ft

Ebből:belső hiány    31.379 e Ft
Külső hiány    e Ft
Állami támogatás megelőlegezés          577 e Ft

Költségvetési kiadások előirányzata:
111.603 e Ft

Finanszírozási kiadások előirányzata:   
11.475 e Ft”

1.§ (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          14.498 e Ft
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
3.906 e Ft
3. Dologi kiadások          35.171 e Ft
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai  
2.065 e Ft
5. Egyéb működési kiadások
5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre            9.131 e Ft
5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre              
555 e Ft
5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

áh-n kívűlre                          0 e Ft
5.4. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)   
8.268 e Ft

II. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások                                                
3.826 e Ft
2. Felújítási kiadások                34.183 e Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások         
0 e Ft
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre                   
0 e Ft
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre
0 e Ft
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

                 áh-n kívülre                 
0 e Ft

III. Finanszírozási kiadások
        1.1. Hitel-, kölcsön törlesztése áh-n kívülre

10.000 e Ft
        1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai
  e Ft
        1.3. Állami támogatások megelőlegezésének visszafizetése   

1.475 e Ft”

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

„2.§  (2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  bevételi  főösszegen  belül  a  bevételeket  kiemelt
előirányzatonkénti részletezettséggel az l. sz. melléklet tartalmazza.”

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

„2.§  (3)  A  bevételek  részletezését  a  2  sz  .melléklet  tartalmazza.  Az  állami
hozzájárulásokat jogcímenként a 2/a melléklet tartalmazza.”

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

„3.§ (2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként az 3,4. számú melléklet tartalmazza.



a. Az  Önkormányzati  működési  kiadások  előirányzatának  feladatok  szerinti
részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza 65.326 e Ft összegben.”

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

„3.§ (3) Beruházási  feladatokra  az  Önkormányzat  3.826  e  Ft-ot  fordít,  az  5.
tábla szerinti részletezésben.”

3.§ (3) A Rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (4) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 34.183 e Ft-ot
fordít, az 5. sz. melléklet szerinti részletezésben.”

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

„3.§ (6) Az általános tartalék összege 8.268 e Ft.”

3.§ (5) A Rendelet 3.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (9) Az  Önkormányzat  költségvetési  mérlegét  közgazdasági  tagolásban  –
működési és felhalmozási kiadások és bevételek bontásban - a 6. számú tájékoztató
tábla tartalmazza.”

3.§ (6) A Rendelet 3.§ (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (12) Az  önkormányzat  költségvetési  bevételeit  és  kiadásait  kötelező
feladatok,  önként  vállalt  feladatok  és  állami  (államigazgatási)  feladatok  szerinti
bontásban a 7 sz. tábla tartalmazza.”

3.§ (7) A Rendelet 3.§ (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (13) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. sz. tábla tartalmazza.”

4.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Burgyánné Czibik Éva Dr. Tárnoki Richárd
Polgármester Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. december……



Dr. Tárnoki Richárd
Jegyző

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

Pécsely Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

18/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati

rendeletének módosításáról

7.      Kultúrházba székek vásárlása.
                    
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendi pontot.

Mint az a képviselőtestület előtt ismert, a kultúrházba szükségessé vált székek cseréje.
Ezt már megbeszélték és intézkedett is 120 db szék vételére , mely Söjtör csővázas szék barna
vázzal,  natúr  lakkozott  lapokkal,  a  Deák-Diák  Kft  ,  képviseli  Kovács  János  ügyvezető
(székhely: 8897 Söjtör, Deák Ferenc u.187.) kérték az árajánlatot, amely bruttó: 5429.Ft/db
árat jelent és a szállítást is kérte a darabszámból adódóan. Ez plusz bruttó : 25.000. Ft, azaz
összességében bruttó: 676.480.Ft
Viszont  képviselőtestületi  döntés  nem  született  a  vásárlás  felhatalmazásáról.  Kéri,  hogy
utólagosan a testület szavazza meg a kultúrházi székvásárlást.

Kérdezi, van-e kérdés észrevétel, hozzászólás a napirendi ponthoz. 
Kérdés, észrevétel, 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:

138/2015.(12.09.) határozat

1. Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendel a Deák-Diák Kft , képviseli
Kovács  János  ügyvezető  (székhely:  8897  Söjtör,  Deák  Ferenc  u.187.)-től  120  db,  azaz
egyszázhúsz db  -  Söjtör  csővázas  szék barna vázzal,  natúr  lakkozott  lapokkal  -  ,  bruttó:



5429.Ft/db  áron, Pécsely Község Kultúrházába szállítással melynek költsége bruttó : 25.000.
Ft azaz összességében bruttó: 676.480.Ft értékben.

Határidő: azonnal
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

8.    Kultúrház villámhárító kivitelezésére árajánlat elfogadása.
                  
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendi pontot.
 Többször  beszéltünk  már  róla,  hogy szükségessé  vált  a  Templom u.7.  épület  felújítását

követően,  mivel  középületről  beszélünk a villámvédelmi  felújítás elvégzése.  E tekintetben

egyeztetett a tűzoltósággal és a balatonfüredi építési osztállyal is, és mindkét helyről azt a

megerősítést kapta, hogy villámvédelmi rendszerrel el kell látni az épületet. Ennek érdekében

több  ilyen  kivitelezéssel  foglalkozó  céggel  felvette  a  kapcsolatot,  de  érdemi  előrelépés  -

figyelembe véve a szűkös határidőt a kivitelezésre - egy céget talált, aki elfogadható árban

tudná  elvégezni  a  munkát.  Ez  a  CNM  Kft,  akik  a  komplett  villámvédelmi  felújítást

(megfelelőségi  jegyzőkönyvvel  együtt)   bruttó  218.857.  Ft  összegért  végeznék  el,  mely

magában foglalja a teljes anyag, munkadíj költségeket a kiszállási díjjal együtt. Javasolja az

előterjesztett megrendelés elfogadását.

Kérdezi, van-e kérdés észrevétel, hozzászólás a napirendi ponthoz. 
Kérdés, észrevétel, 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:

139/2015.(12.09.) határozat

1. Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendel a CNM Kft, képviseli Telek
Attila ügyvezető által megküldött árajánlat alapján a Pécsely, Templom u. 7. alatt található
kultúrház komplett  villámvédelmi  felújítást  (megfelelőségi  jegyzőkönyvvel  együtt)  bruttó
218.857. Ft összegért.

Határidő: azonnal
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester
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