
Pécsely Község Önkormányzata

PÉCSELY

____________________________

Szám:201/  2  - 4 /2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  A Képviselő-testület 2016. január 25-án 17.00 órakor megtartott soron következő
üléséről.

Jelen voltak:

                                               Burgyánné Czibik Éva        polgármester
           Mészáros József                                        alpolgármester

                                               Németh Mónika 
                                               Liga Andrea
                                                                                     
                                                         k é p v i s e l ő k
                                               Soltész Attila osztályvezető, a jegyző megbízottja
                                               ifj 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: Tisztelettel  köszönti  a  megjelent  képviselőket,
megállapítja,  hogy az  5  tagú  Képviselő-testületből  4  fő  jelen  van  -  1  fő  igazoltan  előre
bejelentett  módon  távol  -,  az  ülés  határozatképes,  azt  megnyitja.  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 sza-
vazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta:

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület az ülés napi-
rendjét és a tárgyalás menetét 4 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi:



13/2016. (01.25.) határozatot:

Pécsely Község Önkormányzata az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Nyilvános testületi ülés:
1.) Rendezési terv módosítása.

                 Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
2.) Kultúrház villámvédelmi árajánlata.
     Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
3.) Pécsely 364/5 hrsz-ú ingatlan bérbeadási ügye.
     Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
4.) Polgármester szabadságtervének jóváhagyása.
     Előadó: Mészáros József alpolgármester
5.) Zádor-vári kilátó ügye.
     Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
6.) A Képviselő-testület 2016. évi munkaterv.
     Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
7.) A Pécselyi Kökörcsin Tagóvoda fenntartói hozzájárulása.
     Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

            8.) A Balatonfüredi Közös Önkormányzati hivatal kirendeltségeire számított előzetes 
                 költségvetésének az egyeztetése.. 
                 Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.  Rendezési terv módosítása. 

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban kiegészíti az írásban előterjeszti napirendet. A
Planteus Kft. elvégezte a HÉSZ ismételt módosítását, a jogszabályi előírásoknak megfelelően,
ennek keretében először képviselő testület határozat formájában döntenének a Pécsely község
településszerkezeti tervének illetve annak mellékletét képező m-SZe tervlap módosításairól (A
mellékleteket jelen  jegyzőkönyv 4.  számú melléklete  tartalmazza.),  majd  azt  követően
Pécsely Község Helyi  Építési  Szabályzatáról  és Szabályozási  Tervéről  szóló 7/2005.(X.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

Kérdezi  hogy van-e észrevétel,hozzászólás, kiegészítése?

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:

14/2016.(01.25.) határozat



Pécsely község Önkormányzati Képviselő Testülete az épített környezet alakításáról és védel-
méről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6.§-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján 2016. január
25.-i hatállyal Pécsely község településszerkezeti tervét a jelen határozat szerint módosítja.

Pécsely község településszerkezeti terve az alábbiak szerint módosul:
- A 070/34 és 070/35 hrsz általános mezőgazdasági terület felhasználásból (Má) kertes 
mezőgazdasági szőlőkataszteri terület felhasználásra (Mkc) változik.
- Az 1656 hrsz-ú ingatlan erdő (Ev) terület felhasználásról kertes mezőgazdasági szőlőka-
taszteri (Mkc) terület felhasználásra változik. Erdőpótlásként a 088/2 hrsz területén beer-
dősült és üzemtervezett erdőt (0,82 ha) általános mezőgazdasági terület felhasználásból 
erdő-védelmi terület felhasználásra változtat.
- Az 1732/2-6  hrsz-ú ingatlanok erdő (Ev) terület felhasználásról kertes mezőgazdasági 
szőlőkataszteri (Mkc) terület felhasználásra változik. Erdőpótlásként a 083/3 hrsz terüle-
tén beerdősült és üzemtervezett erdőt (1,15 ha) általános mezőgazdasági terület felhaszná-
lásból erdő-védelmi terület felhasználásra változtat.
- A 2002/3-4, 2024, 2027, 2028 hrsz-ú ingatlanok szőlőkataszteri besorolásának jelölése 
törlésre kerül.
- A 075/1 hrsz-ú ingatlan b) alrészletéből kb. 366 m2 erdő terület felhasználásról Kertes 
mezőgazdasági terület felhasználásra változik, míg az 1340 hrsz-ú ingatlanból kb. 265 m2 
kertes terület felhasználásról általános mezőgazdasági terület felhasználásra változik. Er-
dőpótlásként a 083/3 hrsz területén beerdősült és üzemtervezett erdőt (1,15 ha) általános 
mezőgazdasági terület felhasználásból erdő-védelmi terület felhasználásra változtat.
- A 075/2 hrsz-ú ingatlan d) alrészlete általános mezőgazdasági terület felhasználásról ker-
tes mezőgazdasági terület felhasználásra változik.
- A 78/1-100 hrsz-ek tömbjének falusias lakóterület terület felhasználási határai a módosí-
tott szabályozási tervnek megfelelően pontosítódnak.
- Az 1005, 1012, 1014, 1018 hrsz-ek tömbjéről a szőlőkataszteri jelölés törlésre kerül.
- Az 1058/5 hrsz-ú ingatlan területéről a szőlőkataszteri jelölés törlésre kerül. 
- Az 1162, 1163/2-3, 1164, 1165, 1166/1-2, 1167, 1756, 1757,1758 hrsz-ú ingatlanok terü-
letéről a szőlőkataszteri jelölés törlésre kerül. 

1. sz. melléklet: Pécsely településszerkezeti terve - m-Sze (M: 10 000) tervlap.

Határidő : azonnal
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Burgyánné Czibik Éva polgármester:
 
Javasolja elfogadásra a Pécsely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről
szóló 7/2005.(X.3.) önkormányzati rendelet módosítását.

Kérdés, javaslat nem hangzott el.



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

15/2016. (01.25.) határozat

Pécsely  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  „Pécsely  Község  Helyi  Építési
Szabályzatáról  és  Szabályozási  Tervéről  szóló  7/2005.(X.3.)  önkormányzati  rendelet
módosításáról” 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

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

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

a Veszprém megyei Kormányhivatal állami  főépítészi feladatait ellátó Építésügyi Osztálya,  a
Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya,  Balaton-
füredi Közös Önkormányzati Hivatala, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Terü-
leti Vízügyi Hatósága,   a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága,  Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósága,  a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fő-
osztálya,   Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala,   Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság Légügyi Hivatala, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélye-
zési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya, a Forster Gyula Nemzeti Örökséggaz-
dálkodási és Szolgáltatási Központ,   a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási
Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya,   a Veszprém Megyei Kormányhivatal Föld-
hivatala,  a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosz-
tálya,   a Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvé-
delmi Főosztálya,   a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala,   Veszprém megyei Rend-
őr főkapitányság  a Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztó-
védelmi Főosztály Bányászati Osztály a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, a Veszprém
Megyei Önkormányzat,  az Országos Közegészségügyi Központ, a Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Kémiai Bizton-
sági  Intézet,  Tótvázsony  Község  Önkormányzata,  Balatonszőlős  Község  Önkormányzata,



Aszófő Község Önkormányzata, Örvényes Község Önkormányzata, Vászoly Község Önkor-
mányzata, Barnag Község Önkormányzata,
továbbá Pécsely Község Önkormányzata  34/B/2014 (03.26.)  számú a  partnerségi  egyeztetés
szabályairól szóló önkormányzati határozat alapján az eljárás során kifüggesztéssel értesített
partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§. (1) A 7/2005 (X.3.) sz önkormányzati rendelet (továbbiakban R)  23. § Kertes mező-
gazdasági terület fejezet (4) bekezdésében az alábbi szövegcserés módosítás történik (a 
változásokat a sötétített és dőlt betűs részek jelzik):
(4) A kertes mezőgazdasági övezetek részletes előírásai az alábbiak:
Övezeti

jel
Épület
típus

Beépíthető min.
teleknagyság

Beépíthető min.
telekszélesség

Beépítés
módja

Max. be-
építés  

Építmény
magasság 

Mk-1 G 3000 m2 16 m SZ 3% max.4,0 m
Mk-2 G 3000 m2 16 m SZ 3% max.4,0 m

G: gazdasági épület, borturizmust szolgáló épület
SZ: szabadon álló

(2) A R 23.§ (5) bekezdésében az alábbi szövegcserés módosítás történik:
(5) A kertes mezőgazdasági övezetekben a jelen Rendelet hatályba lépése előtt kialakult 1500-
2700 m2 közötti nagyságú telkeken álló, jogszerűen létesült épületek, építmények átépítése,
bővítése az egyes telkek legfeljebb 3%-os beépítettségéig engedélyezhető. 

(3) A R 23. §-a egy új (6/A) bekezdéssel egészül ki:
(6/A) Az Mk-2 övezetbe tartozó mezőgazdasági területek borvidéken kívüli kertes mezőgaz-
daság területei. Az övezetekben a hagyományos tájhasználat védelme érdekében:

a. kizárólag művelt telek építhető be. Műveltnek az a telek minősül, amelynek leg-
alább 80%-án intenzív kertészeti, vagy gyümölcsös kultúra található.

b. A művelt telken a gyümölcsfeldolgozás, tárolás és a kertészeti kultúra terményei-
nek tárolásához és feldolgozásához szükséges gazdasági épületek  helyezhetők el.

(4) A R 23. § Kertes mezőgazdasági terület fejezet (14) bekezdésében  az alábbi 
szövegcserés módosítás történik:
(14) Kerítés a kertes mezőgazdasági területen kizárólag élő sövényből, vagy un. vadhálóból
létesíthető.

(5) A R 24. § Általános mezőgazdasági terület fejezet (3) bekezdésében az alábbi 
szövegcserés módosítás történik:

 (3) Az általános mezőgazdasági terület övezeteinek részletes előírásai az alábbiak:
övezeti

jel
művelési

ág 
beépíthető te-

leknagyság
min. 

beépíthető min.
telekszélesség

(m)

beépítés
módja

max. beépí-
tési %

max. épít-
mény ma-

gasság 

Má-1
szőlő 20 000

(2 ha)
50 SZ 2%

max:800m2)
G: 4,0 m

Má-2
szőlő

gyümölcsös
gyep

20 000 (2 ha)
30 000 (3 ha)
50 000 (5 ha)

50 SZ 1%
(max:500m2)

G, L: 
4,0 m

Má-3 - - - - - -
SZ: szabadon álló
G: mezőgazdasági tevékenységhez szükséges gazdasági épület



L: majorság (tanyagazdaság) lakóépülete. Majorság (tanyagazdaság): árutermelő egyéni gazdaság területe 

2.§  a Rendelethez tartozó Szabályozási tervek:
A Rendelet 1. sz. mellékletét képező BSZA jelű (Beépítésre szánt területek) szabályo-
zási tervlapja a jelen rendelet 1.sz. mellékletét képező m-BSZA jelű tervlap normatar-
talma helyébe e rendelet 1.sz. mellékletében (m-BSZA jelű tervlap) lehatárolt telektömb
normatartalma lép.
A Rendelet 2.sz. mellékletét képező KSZA jelű (Beépítésre nem szánt területek) sza-
bályozási tervlap normatartalma helyébe e rendelet  2.sz.  mellékletében (m-KSZA jelű
tervlap) lehatárolt telektömbök normatartalma lép.

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

Pécsely, 2016. ……………………

     Burgyánné Czibik Éva dr. Tárnoki Richard
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2016.                                         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
1/2016.(II.1.) önkormányzati rendelete

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

2.  Kultúrház villámvédelmi árajánlata.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 



Mint  ismeretes  a  Képviselőtestület  139/2015.(12.09.)  Kt  határozatában  elfogadta  és
megrendelte a CNM Kft, (képviseli :Telek Attila ügyvezető ) bruttó 218.857 Ft árajánlatát a
Pécsely Templom u.7.szám alatt található Kultúrház komplett villámvédelmi felújítására.

Ezt  követően  a  kivitelező  megkereste  telefonon  majd  írásban  is  megküldte  árajánlat
módosítását,  mivel  tájékoztatása  alapján  rosszul  mérték  fel  a  kivitelezéssel  érintett  épület
gerinc hosszát így az anyagár tévesen került megjelölésre. Kérte, hogy a felmérést követő új
ajánlati árat fogadja el a Képviselőtestület, melynek összege bruttó: 289.357 Ft azaz 70.500 Ft
összeggel  haladja  meg  az  elfogadott  árajánlatot.  Álláspontja  szerint  még  így  is  az  általa
megkérdezett kivitelezési árakhoz képest jelentősen olcsóbb az ajánlat. Javasolja a módosított
ajánlat elfogadását.

Kérdezi,  hogy van-e észrevétel, hozzászólás, kiegészítése?

Soltész  Attila  osztályvezető:  Javasolja  megfontolásra  a  testületnek,  hogy  tételesen
számoljanak el a kivitelezést követően a felhasznált anyagok tekintetében a kivitelezővel a
számla  kiegyenlítése  ellőtt,  illetve  a  módosított  árajánlatból  nem  derül  ki  pontosan  az
anyagszükséglet miből áll össze.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Megköszöni az osztályvezető észrevételét.

További hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előter-
jesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

16/2015. (01.25.) határozat

Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 139/2015.(12.09.) számú határozatát
módosítja oly módon, hogy a CNM Kft ( képviseli Telek Attila ügyvezető) ; Pécsely Templom
u.7.  szám alatt  található  Kultúrház komplett  villámvédelmi  felújítása tárgyában benyújtott
módosított árajánlatát 289.357 Ft összegben elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert
a vállalkozói szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős:  Burgyánné Czibik Éva polgármester

3.  Pécsely 364/5 hrsz-ú ingatlan bérbeadási ügye.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 

Garamszegi Péter (Pécsely, Iskola u. 146.sz) alatti lakos kérelemmel fordult az Önkormányzat
felé,  melyben kezdeményezte,  hogy az ingatlanával  határos  364/5 hrsz alatt  nyilvántartott



ingatlanból,  egy  cca:  29m2  területrészt  bérlet  formájában  szeretne  kibérelni  az
Önkormányzattól  mint  tulajdonostól.  A bérlet  célja  tűzifa  elhelyezése,  mivel  saját  telkén
annak kis  mérete  miatt  nem tudja a  tárolást  megoldani.  A terület  egyébiránt  buszmegálló
funkciót foglal  részben magába, a bérelni kívánt terület  a felépítmény mögötti rész lenne.
Ugyancsak ezen telektest nyél részén járnak be a 364/6 Hrsz ingatlan tulajdonosai, bár ez a
kérelmező által megjelölt bérbeveendő területrészt nem érinti. A saját  ingatlant megtekintette
és  megállapítást  nyert,  hogy jelenlegi  állapotában nem tudják  bérbe  adni  ,mivel  szemmel
látható módon a 364/6 Hrsz ingatlan tulajdonosa jogellenesen túlterjeszkedett  az ingatlana
jogi telekhatárán és az önkormányzati ingatlan egy részét lekerítette. Fentiek alapján először
is  javasolja,  hogy a  Képviselőtestület  szólítsa  fel  Góráné  Kiss  Anitát,  mint  a  364/6  Hrsz
ingatlan  tulajdonosát,  hogy  a  jogi  telekhatárra  állítsa  vissza  a  birtok  állapotot.  Ennek
megtörténtét követően támogatja a területrész bérbeadását.

Kérdezi  hogy van-e észrevétel,hozzászólás, kiegészítése?

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előter-
jesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

17/2015. (01.25.) határozat

Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete felszólítja önkéntes teljesítés kereté-
ben Góráné Kiss Anitát,  mint a  364/6 Hrsz ingatlan (természetben: Pécsely,  Fő utca 134.
szám) tulajdonosát, hogy az Önkormányzati tulajdonban álló 364/5 Hrsz ingatlan (természet-
ben Buszmegálló) közös telekhatárán elhelyezett kerítést a jogi telekhatár nyomvonalára állít-
sa vissza, vagy bontsa el és a továbbiakban tartózkodjon a jogellenes tevékenység megvalósí-
tásától.

Határidő: 2016-03-01.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

4.  A polgármester szabadságtervének jóváhagyása
Mészáros József alpolgármester: 

A napirendi  ponthoz  kapcsolódó  4.  számú előterjesztést  a  képviselők  írásban megkapták.
Röviden összegezve,  Burgyánné Czibik  Éva polgármesternek a  jogszabály szerint  be  kell
nyújtania  éves  szabadságtervét,  amelyet  a  Képviselő-testületnek  jóvá  kell  hagynia.
Polgármester Asszony benyújtotta szabadságtervét, javaslom annak jóváhagyását.

Kérdezi,  hogy van-e észrevétel, hozzászólás, kiegészítése?

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.



A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előter-
jesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

18/2015. (01.25.) határozat

Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2016. évi szabadság-
tervét jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős:  Soltész Attila osztályvezető

5.  Zádor-vári kilátó ügye.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 

ifj.  Szathmáry  Árpád,  mint  a  Veszprémi  SZC  Közgazdasági  és  Közigazgatási
Szakközépiskola  igazgatója  2016.01.15.  dátummal  írt  levelében  megkereste  az
Önkormányzatunkat,  hogy  a  Zádor  vár  területén  lévő  kilátót  -  mely  az  Önkormányzat
tulajdonában áll – hivatalosan is Szathmáry Árpád tanár úrról nevezzék el, ki sokat tett mind a
Zádor vár, mind a kilátó látogathatóvá tételéért illetve a terület kitisztításáért. Mint ismeretes a
testület  előtt  ebben a  kérdéskörben már hoztak  egy döntést  61/2015.(05.27.)  Kt  határozat
keretében,  melyben  hozzájárultak  a  kilátó  id.  Szathmáry Árpádról  történő  elnevezéséhez.
Jelen kérelemben azt kéri az igazgató úr, hogy az Önkormányzat, mint tulajdonos hivatalosan
nevezze el a kilátót édesapjáról. Emlékezteti a testületet, hogy annak idején az igazgató úrtól
ígéretet kaptak arra vonatkozóan, hogy gyűjtést rendeznek a kilátó felújításához és felújítják.
Ez  sajnos  a  mai  napig  nem történt  meg.  Mivel   az  időközben előtérbe  került  Zádor  vár
felújítása  projektben  elképzelhető,  hogy  a  kilátót  áthelyeznék,  vagy  esetleg  pályázati
támogatásból az Önkormányzat újítaná fel.  Úgy gondolja az Önkormányzat vizsgálja meg,
hogy itt élt helyi lakosról el tudnák e nevezni a kilátót. Mindezek mellett elismeri, és köszönet
illeti id. Szathmáry Árpád tevékenységét, és segítségét. Mindezekkel együtt nem javasolja a
névadást, illetve mivel nem egyértelmű az e kérdésben hozott 61/2015.(05.27.) Kt határozatuk
így annak visszavonását javasolja, úgy hogy a későbbiekben döntsenek a kilátó elnevezéséről.

Kérdezi  hogy van-e észrevétel,hozzászólás, kiegészítése?

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előter-
jesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

19/2015. (01.25.) határozat



Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte ifj. Szathmáry Árpád ké-
relmét, mely a Zádor vár területén található kilátó id. Szathmáry Árpádról való elnevezésére
irányult. Elismeri és megköszöni id. Szathmáry Árpád tevékenységét és munkásságát a kilátó
és annak környezetének rendbetétele kapcsán. 

A kilátó elnevezését jelenleg viszont nem találja időszerűnek, és a későbbiekben kíván ebben
a  kérdésben  dönteni  Pécsely  lakosságának  véleménye  ismeretében.  Ezzel  egyidejűleg  a
61/2015.(05.27.) Kt határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

6.  A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: 

Szóban terjeszti elő a napirendet. A napirendi ponthoz kapcsolódó 6. számú előterjesztést a
képviselők írásban megkapták.

Kérdezi,  hogy van-e kiegészítése?

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

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

20/2016. (01. 25.) határozat

Pécsely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Képviselő-testület  2016.  évi
Munkatervét – a határozat mellékletét képező tartalommal – jóváhagyja.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester
Határidő: azonnal.

7.  A Pécselyi Kökörcsin Tagóvoda fenntartói hozzájárulása.

Burgyánné  Czibik  Éva polgármester:  A  napirendi  ponthoz  kapcsolódó  7.  számú
előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Röviden összegezve, Kincstárvezető asszony
megküldte a Pécselyi Kökörcsin tagintézmény 2016. évi költségvetés tervezetét. Amennyiben
egyetértenek  az  intézmény  költségvetésével  az  önkormányzati  költségvetésekben
támogatásként kell szerepeltetni, mint a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás támogatása.
Javasolja  az  előterjesztés  szerinti  „intézményi  egyeztető  adatlap”  tartalmának elfogadását
Pécsely Önkormányzat részéről 17 fő gyereklétszám mellett, 47,2 %-os fenntartói részarány
mellett 3.988 e Ft támogatás biztosításával a 2016 költségvetési évre vonatkozóan.

Kérdezi,  hogy van-e kiegészítése?
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