
Pécsely Község Önkormányzata

PÉCSELY

____________________________

Szám:201/ 2  - 7 /2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen voltak:

                                               Burgyánné Czibik Éva        polgármester
           Mészáros József                                        alpolgármester

                                               Németh Mónika 
                                               Liga Andrea 
                                               Kósa Gábor
                                                         k é p v i s e l ő k
                                               Soltész Attila osztályvezető, a jegyző megbízottja

(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 5 fő jelen van , az ülés határozatképes, azt
megnyitja. A meghívó szerinti napirendet javasolja tárgyalni az alábbi módosításokkal:

Javasolja felvenni az alábbi napirendi pontokat:

7.)  A  Balatonfüredi  Többcélú  Társulása,  Társulási  Megállapodásának  (2014.06.30.-án
egységes szerkezetbe foglalt) módosítása.

(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 5 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 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi:



22/2016. (02.15.) határozatot:

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

Nyilvános testületi ülés:

            1.) A 2016 évi költségvetés elfogadása.
                 Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

2.) Tájékoztatás a vagyontételi kötelezettség teljesítésére.
     Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
3.) Óvoda Alapítvány alapító okiratának módosítása.
     Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
4.) Holdkő Alapítvány pályázatán való részvétel.
     Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
5.) Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. ajánlata.
     Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

            6.) A Pécsely 0103/16 hrsz-ú és a Pécsely 0103/46 hrsz-ú Önkormányzati utak
                 átsorolása.
                Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
            7.) A Balatonfüredi Többcélú Társulása, Társulási Megállapodásának (2014.06.30.-án  
                 egységes szerkezetbe foglalt) módosítása.

     Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.          A 2016 évi költségvetés elfogadása.

 Burgyánné Czibik Éva polgármester: Írásban megküldésre került a napirendi pont anyaga.
Szóban kiegészíti illetve ismerteti a napirendet.
A  költségvetési  rendelet-tervezet  összeállítása  során  érvényesítettük  a  2016.  évre  vonatkozó
költségvetési törvény számait és szabályozásait, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény és
a végrehajtási rendelete 2016. január 1-től hatályos rendelkezéseit. 

Pécsely Község Önkormányzatának 2016. évre számított bevételi és kiadási főösszege 92.528 e Ft. Az
előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.

A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 5.000 e Ft pénzmaradvány felhasználással
sikerült megteremteni.

A tartalék összege 18.507e Ft,  ez általános tartalék (amely az Önkormányzat lekötött  pénzeszköze
jelenleg).

A költségvetés bevételi oldala:



Az  idei  állami  támogatás  összetétele  hasonló  a  tavalyihoz.  Állami  támogatásként  24.944  e  Ft-ot
kapunk a 2/a tábla szerint részletezve. 

Adóbevételként  közel  annyit  számítunk,  mint  a 2015-es költségvetésnél,  mivel  2016-ra adómérték
változás nem történt.  

Az idei terveket a tavalyi év tényleges bevételeihez igazítottuk. Gépjárműadóval és pótlékkal együtt a
tervezett összeg 20.450 e Ft, mely kirészletezve látható a 2. sz. táblában.

Terveztünk még bérleti díjakat 2.000 e Ft összegben.

Támogatásként  várunk  területalapú  támogatásként  200  e  Ft-ot,  Munkaügyi  központtól
közfoglalkoztatás támogatásra 898 e Ft-ot, Társadalombiztosítási alaptól a védőnői szolgálatra 4.056 e
Ft támogatást. 

Finanszírozási bevételek között a 2. sz. tábla Betét bevonás során került kimutatásra a 25.000 e Ft
lekötött bankbetét, melyből a kiadási és bevételi oldal közti egyensúly megteremtésének érdekében
6.493  e  Ft  felhasználása  szükséges,  mivel  az  Önkormányzatnak  előre  láthatólag  nem lesz  annyi
bevétele, mint amennyi a kiadásait fedezné.

A költségvetés kiadási oldala:

Bérekre és járulékokra 15.984 e Ft-ot tervezünk. Ez tartalmazza 1 fő polgármester, 1 fő falugondnok,
1fő könyvtáros, 1fő védőnő, 1 fő hivatalsegéd valamint a közfoglalkoztatást és a megbízási díjat.

Dologi kiadásokra 28.980 e Ft-ot tervezünk, ez tartalmazza a befizetendő ÁFÁ-t is.

Pénzeszköz átadásként 9.334 e Ft-ot terveztünk, mely tartalmazza az Iskola, Óvoda, Közös hivatal, a
Tűzoltóság támogatását és az egyesületek támogatását. 

Szociális kiadásokra 2016-ban 1.850 e Ft-ot terveztünk.

A költségvetési támogatások nyújtásában az új Áht. és a végrehajtási rendelete jelentős szigorításokat
vezetett  be.  Főszabályként  költségvetési  támogatás csak pályázati  úton vagy egyedi  kérelem útján
nyújtható. Meg kell határozni a döntést hozó személyt vagy testületet, ennek a jogszabályi előírásnak a
költségvetési  rendeletben  eleget  tettünk.  Az  odaítélt  támogatásról  támogatási  szerződést  köt  a
kötelezettségvállalásra jogosult a támogatott szervezettel, melyben rögzíteni kell a támogatás összegét,
célját,  az  elszámolás  határidejét  és  módját.  Továbbá a  támogatott  szervezetnek meg kell  felelni  a
jogszabályban  előírt  feltételeknek,  és  a  nem  utófinanszírozott  támogatásoknál  biztosítékot  kell
meghatározni a támogatás visszafizetése esetére (pl. elszámolás elmaradása).

Az  Áht.  24.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  költségvetés  előterjesztésekor  a  képviselő-testület  részére
tájékoztatásul be kell mutatni, szöveges indoklással együtt:

 a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az előirányzat felhasz-
nálási tervét (6., 8. sz. melléklet),

 a többéves kihatással járó döntése az Önkormányzatnak nincs.
 a közvetett támogatásokat –így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó

kimutatást (10.sz. melléklet).
A 6.  sz.  melléklet  bemutatja  a  működési  és  felhalmozási  célú  bevételi  és  kiadási  előirányzatokat
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen.



A 8. sz. melléklet tartalmazza a bevételek és kiadások előirányzatának havi ütemezését. A bevételeken
belül az állami támogatásokat a jogszabályban előírt folyósítás alapján, a helyi adókat, gépjárműadót a
törvényben  előírt  fizetési  kötelezettség  figyelembe  vételével,  működési  bevételeket,  átvett
pénzeszközöket a megkötött szerződésekben rögzítettek alapján ütemeztük.

A 10. sz. melléklet bemutatja a 2016. évi közvetett támogatásokat a jogszabályi előírásnak megfelelő
tartalommal,  mely  tartalmazza  az  építményadó,  iparűzési  adó,  idegenforgalmi  adó,  gépjárműadó
adókedvezményét, adómentességét. 

Az  adómentességek,  adókedvezmények  a  törvény  illetve  törvényi  felhatalmazás  alapján  a  helyi
adórendelet alapján kerültek megállapításra, az ebből adódó 2016. évi tervezett bevétel kiesés összege
2.180 e Ft.

Az  európai  uniós  támogatással  megvalósuló  programok,  projektek  bevételeit,  kiadásait  is  be  kell
mutatni  a  költségvetési  rendeletben,  Európai  uniós  támogatással  megvalósuló  projektek  nincs  az
Önkormányzatnál.

Az Áht. 29. § (3) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatnak évente, legkésőbb a költségvetési
rendelet elfogadásáig határozatban meg kell állapítani a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a
Stabilitási  tv.  3.§  (1)  bekezdése  szerinti  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. (9. sz. melléklet)

A 2016.  évi  gazdálkodás  legfontosabb  célja,  hogy az  Önkormányzat  a  költségvetési  egyensúlyát
megőrizze, a likviditását biztosítsa, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a költségvetésben tervezett

fejlesztési  feladatokat  és  a  támogatott  projekteket  megvalósítsa. Kérdezi,  van  e  hozzászólás
vélemény.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  5  igen  szavazattal  0  nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:

23/2016.(02.15.)  határozat:

A Pécsely  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  a  költségvetés  előterjesztésekor
nyilatkozik, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek a költségvetési
évben és az azt követő három évben várható összege nem haladja meg a saját bevételeinek
50 %-át.

A  Pécsely  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  a  Magyarország  gazdasági
stabilitásáról  szóló  2011.  évi  CXCIV.  törvényben  és  az  Önkormányzati  adósságot
keletkeztető ügyletekről  szóló 353/2011.  (XII.  30.)  Korm. rendeletben meghatározottak
szerinti  saját  bevételeit  és  az  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési
kötelezettségeit az alábbiak szerint állapítja meg:



megnevezés 2016. 2017. 2018. 2019.
további

évek

1. Helyi adó bevétel  16400 16400 16400 16400  

2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből 
származó bevétel       

3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,       

4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalatértékesítésből 
vagy privatizációból származó bevétel       

5. Bírság, pótlék- és díjbevétel  200 200 200 200  

6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés       

Összesen:  16600 16600 16600 16600

az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a 8300 8300 8300 8300

adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségek futamidő kezdete 2016. 2017. 2018. 2019.

további
évek

       

       

Összesen:  0 0 0 0

Felelős: Burgyánné Czibik Éva
Határidő: azonnal

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének rendelet tervezetét.

Rendelet tervezet
Pécsely Község Önkormányzata

Képviselő-testületének
../2016. (…..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.



Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptör-
vény 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 felhatal-
mazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. Tv.
Rendelkezéseire, az önkormányzat a 2016 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§. Jelen rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és az Önkormányzatra. 

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§. (1) Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 92.528 ezer
forintban (továbbiakban e Ft) Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata: 62.148 e Ft
Finanszírozási bevételek előirányzata: 30.380 e Ft

Ebből:belső hiány   5.000 e Ft
Külső hiány 25.000 e Ft
Állami támogatás megelőlegezése      380 e Ft

Költségvetési kiadások előirányzata: 91.151 e Ft
Finanszírozási kiadások előirányzata:   1.377 e Ft

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a bevételeket kiemelt előirányzatonkénti részle-
tezettséggel az l. sz. melléklet tartalmazza.

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

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzat-csoportonkénti és ki-
emelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:

I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások          13.077 e forint
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó            2.907 e forint
3. Dologi kiadások          28.980 e forint
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai            1.855 e forint
5. Egyéb működési kiadások
5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 8.699 e forint
5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre    635 e forint
5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

áh-n kívűlre                      0 e forint
5.4. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 18.507 e forint

II. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások                                                 4.200 e forint
2. Felújítási kiadások                   12.281 e forint
3. Egyéb felhalmozási kiadások                0 e forint
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre                0 e forint
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre                0 e forint



3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
                 áh-n kívülre                0 e forint

III. Finanszírozási kiadások
        1.1. Hitel-, kölcsön törlesztése áh-n kívülre     0 e forint
        1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai      0 e forint

1.3. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése      1.377 e forint
        

3.§ (1) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételt az Önkormányzat a 2-7 bekezdésekben meghatáro-
zott kiadásokra tervezi fordítani.

(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 56.163 e Ft összegben.

(3) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 4.200 e Ft-ot fordít, az 5. tábla szerinti részletezésben.

(4) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 12.281 e  Ft-ot fordít, az 5. sz. melléklet
szerinti részletezésben.

(5) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásokra 0 e Ft-ot fordít, az 5. sz. melléklet szerinti rész-
letezésben.

(6) Az általános tartalék összege 18.507 e Ft.

(7) Az Önkormányzat 2016. évi céltartaléka 0 Ft.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 8 főben állapítja meg, melyből 2 fő köz-
foglalkoztatott a 2. sz. melléklet szerinti bontásban.

(9) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban –működési és felhalmozási ki-
adások és bevételek bontásban - a 6. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

(10) Európai uniós támogatással megvalósuló projektje az Önkormányzatnak nincs, melyet a 12.
sz. tábla tartalmaz.

(11) Önkormányzati adósságot keletkeztető fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak nincs, me-
lyet a 13. sz. tábla tartalmaz.

(12) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt fel-
adatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7 sz. tábla tartalmazza

(13) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. sz. tábla tartalmazza.

(14) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége az Önkormányzatnak nincs, me-
lyet a 11. sz. melléklet tartalmaz.

(15) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek várható ösz-
szegét a lejárat végéig a 9. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. sz. melléklet tartalmazza.



(17) Az önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők
szerinti bontásban a 13. sz. tábla tartalmazza, mely az Önkormányzatnak nincs.

 
(18)  Az önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait
főbb csoportokban a 14. tábla tartalmazza.

(19) A képviselő testület a 2016. évi illetményalapot, 38.650,- forintban állapítja meg. 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kap-
csolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás
feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza szabadon vál-
lalt nem kötelező feladatait.

(3) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
 A 7. számú mellékletben szereplő fejlesztési kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási

bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni.
 A fejlesztési feladatok esetében indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, a tervezett felada-

tokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni.

5.§ (1) Az önkormányzati feladatok pénzellátására vonatkozóan havonta heti bontásban likviditási ter-
vet kell készíteni, amely az ismert és várható bevételeken és kötelezettségeken alapul. 

(2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez
jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a Polgármester a képviselő-testületet tá-
jékoztatja.

A Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévenként az első negyedév kivételével,
továbbá legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei
hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) Ha év közben az Országgyűlés - helyi önkormányzatot érintő módon- a központi költségvetésről
szóló törvény a helyi önkormányzatok a települési önkormányzatok állami hozzájárulásait, támo-
gatásait, valamint a részükre juttatandó egyéb költségvetési támogatások előirányzatait zárolja,
azokat csökkenti, törli az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé
kell terjeszteni a költségvetés rendelet módosítását.

(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között
átcsoportosítást  a  Képviselő-testület  engedélyezhet,  kivéve a  (5)  bekezdésben meghatározott
esetet.

(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát ma-
ximum 100 e Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át, a költségvetési kiadási előirányzat túllé-
pése nélkül. A polgármester a Képviselő-testületet soron következő ülésén köteles tájékoztatni a
módosításokról.

(6) A Polgármester a kiemelt előirányzatok terhére kötelezettséget vállalhat. Az önkormányzat árube-
szerzéseinél,  építési  beruházásainál  és szolgáltatás megrendeléseinél  a közbeszerzési  törvény
rendelkezéseit kell figyelembe venni.

(7) A Képviselő-testület  a költségvetésben szereplő felújítások,  és beruházások lebonyolításával  a
Polgármestert bízza meg.



(8) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület enge-
délye szükséges. Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-tes-
tület dönt.

(9) A Polgármester az Önkormányzat részére megállapított létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás
során nem lépheti túl.

6. § (1)Az Önkormányzat 2016. évben felhalmozási célú hitel felvétellel nem számol.

(2) Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.

7.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet államilag
garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Értékpapír vásárlás esetén, a költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Pénz-
intézeti lekötés esetén, értékhatár nélkül a hasznosítási szerződés megkötését a Képviselő-testület
a polgármester hatáskörébe utalja.

8. § (1) A költségvetési maradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai:
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:
a) azt a maradványt, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a

teljesítés a tárgyévben nem valósult meg,
b) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra

kerül felhasználásra a következő évben.

A költségvetési maradvány jóváhagyása után - az elvonásokat követően - az előirányzat-marad-
vány személyi juttatásokból származó része a többi kiemelt előirányzatra is fordítható. Az elő-
irányzat-maradvány személyi juttatásokon felüli része személyi juttatásokra nem használható. A
pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség,
amely költségvetési támogatási többlettel jár.

9.§ (1) A támogatás  nyújtása  a  Képviselő-testület  át  nem ruházott  hatásköre.  A Képviselő-testület
pénzbeli támogatást a 4. számú mellékletben meghatározott szervezetek részére nyújt egyedi döntés
alapján.

(2) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkor-
mányzat nevében a Polgármester támogatási szerződést köt a jogszabályi előírások figyelembe vé-
telével.

(3) Az odaítélt  támogatás folyósítását felfüggeszti,  amennyiben a támogatottnak esedékessé vált  és
meg nem fizetett köztartozása van, és ennek rendezését nem igazolja, valamint amíg az előző év-
ben részére folyósított támogatás felhasználásáról nem számolt el.

(4) Amennyiben a támogatott a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a
pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan
adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles visszafizet-
ni.

(5) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vál-
lalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.



(6) A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles hitelesített bizony-
latokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre elszámolni. Az elszámolással egyidejűleg a
támogatottnak tájékoztatást kell  adni a támogatott  cél megvalósításáról.  A támogatott  szervezet
egy alkalommal legfeljebb 6 hónappal kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását.

(7). Indokolt esetben a Jegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgáltatja meg a belső ellenőrrel a tá-
mogatott cél megvalósulását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és szabályszerűségét.

(8) Alapítvány részére támogatás nyújtása és alapítványtól forrás átvétele a Képviselő-testület át nem
ruházható hatásköre.

(9) Államháztartáson kívüli forrás elfogadásáról– alapítványi forrás kivételével – polgármester dönt.

(10) A támogatás átvételéről a támogatóval támogatási szerződést kell kötni, melynek tartalmazni kell
a támogatás célját, az átadás időpontját, az elszámolás módját.

10.§ Az Önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. 71. §. (4) bekezdésében és az Ávr 116-118. §-ban
foglaltak az irányadók.

11.§ Az önkormányzati vagyon értékesítésére vonatkozóan az önkormányzat vagyongazdálkodásáról
szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

12.§  ((1)A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.

(2) A költségvetési rendelet elfogadásáig a polgármester által, a hatályos jogszabályok szerint az ön-
kormányzat költségvetését megillető beszedett bevételeket és az előző évi kiadási előirányzatok
arányos mértékéig teljesített kiadásokat a költségvetési rendelet előirányzatai tartalmazzák.

(3)  A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásai szerinti időpontokban az önkormány-
zat gazdálkodásáról köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

Záró rendelkezések

13.§ Jelen rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, rendelkezései 2016. évről szóló zár-
számadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 

Burgyánné Czibik Éva Dr. Tárnoki Richárd
Polgármester Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. február……… 

Dr. Tárnoki Richárd
Jegyző

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  5  igen  szavazattal  0  nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.22.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről. 



2.          Tájékoztatás a vagyontételi kötelezettség teljesítésére.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A 2000. évi XCVI. törvény előírja, hogy minden év január 31- ig a jogszabály mellékletében
foglalt  adattartalommal;  Vagyon-,  jövedelem-  és  gazdasági  érdekeltségi  nyilatkozatot  kell
tennie a helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös
háztartásban  élő  házas-  vagy  élettársa  és  gyermeknek.  Ennek  ellenőrzését  az  Ügyrendi
Bizottság végzi el, és számol be a testületnek.
Felkéri Kósa Gábor képviselőt, mint az Ügyrendi Bizottság Elnökét tájékoztassa a testületet.
Kósa  Gábor Elnök:  Tájékoztatja a  képviselő  testületet,  hogy a  jogszabályi  előírásoknak
megfelelően  minden  érintett,  határidőre  leadta  a  saját  illetve  családtagjainak
vagyonnyilatkozatát, melyet az előírásoknak megfelelően ellenőriztek és dokumentáltak.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Megköszöni az elvégzett munkát.

A képviselő testület a tájékoztatást egyhangúan tudomásul vette.

3.        Óvoda Alapítvány alapító okiratának módosítása.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
„A Pécselyi Általános Iskola és Óvoda gyermekeiért” Közalapítvány legutolsó módosítása és
egységes  szerkezete  2010.  június  3.-án  került  átdolgozásra.  Az  Alapítvány tagjai  sorában
változás következett be mely keretében szükségessé vált módosítás az alábbiak szerint:

- Az Alapító Okirat 7. pont „A közalapítvány szervezete”, pont 7.2. alpont kuratóriumi
tagjai  közül  Kosztor  Lajos(   Pécsely,  Hosszú  u.  57/A.)  helyébe  Balogh  Ernőné
8245Pécsely Templom u 4/a  lakos lépne be.

Javasolja, hogy fentiek szerinti Alapító Okirat módosítást hagyja jóvá a testület majd intéz-
kedjen azok Törvényszéki átvezetéséről. 

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazat-
tal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

24/2016. (02.15.) határozat

- Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a „A Pécselyi Általános
Iskola és Óvoda gyermekeiért” Közalapítvány  Alapítója módosítja az Alapító okiratot
az alábbiak szerint: Az Alapító Okirat 7. pont „A közalapítvány szervezete”, pont 7.2.
alpont kuratóriumi tagjai  közül  Kosztor  Lajos(  Pécsely,  Hosszú u.  57/A.) helyébe
Balogh Ernőné 8245Pécsely Templom u 4/a  lakost delegálja.



- Felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat Veszprémi Törvényszékhez való
benyújtásához a módosítások átvezetését követően.  

Határidő: 2016.03.15
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester 

4.        Holdkő Alapítvány pályázatán való részvétel.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A Holdkő kulturális Alapítvány vissza nem térítendő támogatásokra írt ki pályázatot mely ke-
retében netbook, laptop, illetve tablet pályázható, továbbá pénzbeli támogatásra rendezvény 
megtartása címén mely esetében a falunapi rendezvényeket gondolta megpályázni. A pályázat 
nem igényel önrészt, kizárólag nevezési díjat kell befizetni. A pályázati anyagot összeállította 
illetve a pályázatot az idő rövidsége miatt az önkormányzat nevében be is nyújtotta. Költség-
ként 6000Ft nevezési díj volt , kéri ennek utólagos tudomásul vételét a testülettől. 
Kérdezi, van e kérdés észrevétel, hozzászólás a napirendi ponthoz. 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  5  igen  szavazattal  0  nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:

25/2016.(02.15.) határozat

1. Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja pályázat be-
nyújtását a Holdkő Kulturális Alapítvány által hirdetett „Greenlight vissza nem térítendő 
támogatások 2016 „ pályázat elnyerésére.
2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok elvégzé-
sére.
 

Határidő: azonnal.
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

5.       Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. ajánlata.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A napirendhez kapcsolódó árajánlat előzetesen írásban megküldésre került a képviselőtestületi
tagoknak. Többszöri megbeszélést folytatott a cég területi képviselőjével, és ennek tükrében
az ajánlat „2 éves pályázati csomag” előfizetése mutatkozik előnyösebbnek. Azzal a kitétellel,
hogy az esetleges  szerződésben kerüljön kikötésre,  hogy a benyújtott  és  támogatást  nyert
pályázat  vagy  pályázatok  esetében  a  GoodWill  Consulting  Pályázati  Tanácsadó  Kft
tevékenysége és közreműködése   a 2 év lejártát követően is fennáll a nyertes  pályázatok
pénzügyi  elszámolásának végéig,  külön előfizetési díj nélkül. Mindezeken felül javasolja,



hogy kérjenek be fentieken túlmenően is ajánlatot más pályázatíró  vállalkozásoktól , hogy
átfogó képet kapjanak a díj ,és sikerdíj mértékéről és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokról.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

Döntés nem született a napirendi pont tárgyában.    

6.         A 0103/16 Hrsz, és 0103/46 Hrsz. Önkormányzati utak átsorolása

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti  elő  a  napirendet. Pécsely község
képviselő testülete a 17/2015.(XII.18.) sz. Rendelete mellékletében az Má-4 övezeten belüli
megszüntetésre  javasolta  a  0103/46  hrsz-ú  közút  és  0103/16  hrsz-ú  közút  útként  való
megszüntetését,  út  terület  felhasználásának  megszüntetését  és  út  művelési  ágának
megváltoztatását.  Amennyiben az „Útként” való megszűnésről a későbbiekben döntenek, úgy
a  vagyonkataszterben  a  forgalomképtelen  ingatlanok  közül  át  kell  sorolni  a  két  területet.
Ennek  első  lépése,  hogy  kezdeményezik  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályán az útmegszüntetés hatósági
eljárás megindítását. Javasolja az elhangzottak alapján az eljárás megindítását.

Kérdezi  hogy van-e észrevétel,hozzászólás, kiegészítése?

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előter-
jesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

26/2015. (01.25.) határozat

1. Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Gaál Szabolcs által
készített záradékolt megosztási vázrajz alapján a 0103/46 hrsz-ú közút és 0103/16 hrsz-ú 
közút megosztását és út művelési ágának megszűntetését. Ennek érdekében megkeresi a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Útügyi Osztályát az útmegszüntetés hatósági eljárás megindítása végett.

2. Felhatalmazza a polgármestert a hatósági eljárás kapcsán szükséges intézkedések 
megtételére.

Határidő: 2016-03-01.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester



7.      A Balatonfüredi Többcélú Társulása, Társulási Megállapodásának (2014.06.30.- án
         egységes szerkezetbe foglalt) módosítása.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.  

Mai nap 8.00-tól a Balatonfüredi Többcélú Társulása Társulási Tanácsának ülésén vett részt , 
melynek többek közt napirendi pontja volt a  Balatonfüredi Többcélú Társulása, Társulási 
Megállapodásának (2014.06.30.-án egységes szerkezetbe foglalt) módosítása. Ennek szüksé-
gességét indokolta  A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rende-
let) módosításáról szóló 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet tartalmazza a kormányzati funkció 
kódok 2016. január 1-jétől érvényes változását. A Magyar Államkincstár az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) felhatalmazása alapján hivatalból indított eljárás keretében az NGM ren-
delet szerint hatályát vesztett alaptevékenységi kormányzati funkció kódokat törölte, ahol pe-
dig lehetséges volt az új kormányzati funkció kódnak megfeleltetés, ott nyilvántartásba beje-
gyezte az új kódot vagy kódokat. Az érintett törzskönyvi alanyok esetében átvezetett változá-
sokat az Értesítés című dokumentumban közölte az alapító szervvel. Az Értesítés felhívja a fi-
gyelmet az NGM rendelet 12. §-ára, mely szerint a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzettek 
teljes körénél 2016. március 1-jéig gondoskodni kell a létesítő okiratok 2016. január 1-jétől 
érvényes kormányzati funkcióknak megfelelő aktualizálásáról. 

Tekintettel arra, hogy az NGM rendelet kormányzati funkciók felsorolásába több új kód is be-
került, az önkormányzatnak, a nemzetiségi önkormányzatnak, a társulásnak és a térségi fej-
lesztési tanácsnak szükséges áttanulmányozni a módosulásokat, mivel az NGM rendelet 12. §
értelmében nemcsak a költségvetési szerveik, hanem saját szervezeti és működési szabályza-
tuk vagy társulási megállapodásuk módosítása is szükséges lehet, ha tartalmazza az alaptevé-
kenység kormányzati funkció kódjaikat. A törzskönyvi nyilvántartás felé bejelentési kötele-
zettségük van akkor is, ha szervezeti és működési szabályzatuknak vagy társulási megállapo-
dásuknak nem része az alaptevékenységi funkció kódjaik felsorolása.

A kormányzati funkció módosítás miatti változás-bejelentési kérelmet, az Ávr. 167/c. § (5) be-
kezdés rendelkezése szerint, legkésőbb 2016. március 9-ig kell benyújtani a Magyar Állam-
kincstárhoz.

A kormányzati funkció kódokhoz kapcsolódóan felhívjuk az önkormányzatok, társulások fi-
gyelmét, hogy a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálathoz kapcsolódó kormányzati funkciót
csak annál az önkormányzatnál, társulásnál lehet szerepeltetni, mely a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a feladat címzettje, és a
szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat nem intézmény keretében látja el. A közös önkor-
mányzati hivatalt működtető önkormányzatoknál, ha megfelelő képesítésű személy(ek) alkal-
mazásával történik a családsegítő- és gyermekjóléti feladat ellátása, akkor a megfelelő kor-
mányzati funkció kódot a törzskönyvi nyilvántartásban csak a feladat ellátására 



kijelölt önkormányzatnál lehet szerepeltetni. A közös hivatal nem székhely önkormányzatai-
nál az ehhez a feladathoz tartozó, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálathoz kapcsolódó kor-
mányzati funkció kódokat törölni kell. 

Összegezve:

A Balatonfüredi  Többcélú  Társulás  Társulási  Tanácsa  2016.  február  15-i  ülésén   7/2016.
(02.15.) számú határozatával elfogadta a Balatonfüredi Többcélú Társulás „Társulási Megál-
lapodás módosítása” okiratot (1.sz. melléklet) , valamint az ez alapján készült egységes szer-
kezetű „Társulási Megállapodást” (2.sz.melléklet) 

A módosítások jellemzően a kormányzati funkció kódok változása illetve a feladatkörök önál-
ló tagozódása okán vált szükségessé. 

1. A Balatonfüredi Többcélú Társulás ; Társulási Megállapodásának (a továbbiakban: Megál-
lapodás) 12. pont - A Társulás által ellátott Közszolgáltatások- 12.1. pontjának első fordu-
latában megjelölt (kormányzati funkció : 107054) törlésre kerül. 

2. A Balatonfüredi Többcélú Társulás ; Társulási Megállapodásának (a továbbiakban: Megál-
lapodás) 12. pont - A Társulás által ellátott Közszolgáltatások- 12.1. pontjának második
fordulata kiegészítésre kerül az alábbiakkal: ( kormányzati funkció : 104043)

3. A Balatonfüredi Többcélú Társulás ; Társulási Megállapodásának (a továbbiakban: Meg-
állapodás) 12. pont - A Társulás által ellátott Közszolgáltatások- 12.2. pontjának negyedik
fordulata helyébe a következő 12.2. pont negyedik és ötödik fordulata lép: 

12.2. 

 a 65/F. §-ában meghatározott  idősek nappali ellátása

(kormányzati funkció :102031)

Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonsző-
lős, Balatonudvari, Csopak, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak,
Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Zánka önkormányzat területén

 a 65/F. §-ában meghatározott  demens betegek nappali ellátása

(kormányzati funkció :102032)

Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonsző-
lős, Balatonudvari, Csopak, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak,
Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Zánka önkormányzat területén. 

„Társulási Megállapodás módosítása” társulási megállapodás a társulási tag önkormányzatok
Képviselő-testületeinek elfogadó döntését és a polgármesterek által történő aláírását követően
2016. február 29. napján lép hatályba.



Fentiek ismeretében kérem, hogy fogadják el a mellékelt határozati javaslatot.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.   

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:

27/2016. (02.15.) határozat

1. Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi Többcélú Társulás 
Társulási Tanács 2016. február 15-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

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Kérdezi van e esetleg a napirendi pontokon túl kér-
dés.

Németh Zoltán (Pécselyi lakos ) : Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Közhasznú
Alapítvánnyal kapcsolatos önkormányzati levél névtelen álláspontja szerint mivel nincs aláír-
va és lepecsételve. Négy önkormányzat neve szerepel rajta és egyik sem írta alá. Ezért nem
minősül hirdetménynek.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Álláspontja szerint a kitett önkormányzati tájékoztató
megfelelő mind megjelenésében, mind tartalmában. Egyébként a szöveg megfogalmazásában
egyeztettek és véleményt kértek az önkormányzat e tárgykörben eljáró jogi képviselőjétől aki
rendben találta a tájékoztatót.

Németh Zoltán (Pécselyi lakos ) : Kérdezi, hogy mi a valós ok az önkormányzat és az alapít-
ványi iskola közötti megromlott kapcsolatnak, és miért kell elmennie az iskolának, mikor volt
az iskolában a polgármester.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Járt rendszeresen az iskolába tájékozódni egészen ad-
dig míg az alapítványi iskola igazgatónője olyan hangon beszélt vele, ami szerinte nem meg-
engedhető. Azóta nem jár oda. Az iskola épületére, mint tulajdonosoknak pedig szükségük
van,mivel hosszabb időre átmenetileg az óvoda várható felújítása miatt oda szeretnék költöz-
tetni a falú óvodás gyermekeit.
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