
Pécsely Község Önkormányzata

PÉCSELY

____________________________

Szám:201/  2 - 27/2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Képviselő-testület 2016. április 26-án 17:00 órakor megtartott üléséről.

Jelen voltak:

                                              Burgyánné Czibik Éva        polgármester
          Ifj.Mészáros József                         alpolgármester 

                                              Kósa Gábor                                    k é p v i s e l ő 

                                              Soltész Attila osztályvezető, a jegyző megbízottja. 
                                        
Németh  Mónika,  és  Liga  Andrea képviselő  igazoltan  volt  távol.  (előre  jelezték
távolmaradásukat)

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

Javasolja felvenni az alábbi napirendi pontokat:

13.) A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft, Adat-felhasználási szerződése.

 (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 3 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 3 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi:



47/2016. (04.26.) határozatot:

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

1.) Vodafone  Magyarország  Mobil  Távközlési  Zártkörűen  Működő  Rt.  Bérleti
szerződése.
Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

2.)   Pécselyi orvosi rendelő belső ajtóinak felújítására adott árajánlat.
       Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

            3.)  Pécselyi orvosi rendelő ablakcseréjének árajánlata.
              Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

4.)   Kultúrház ablakpárkány készítésére és felszerelésére adott árajánlat.
               Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

5.)   Takarnet rendszer telepítése.
       Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
6.)   I. világháborús emlékművek felújítására kiírt pályázat.
       Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
7.)   Falunapi zenekarok árajánlata.
       Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

             8.)  Nyugdíjas találkozó fellépőinek árajánlata.
                   Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
             9.)  Gyereknapi fellépők kiválasztása.
                   Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

       10.)  ”Káposztáskertek” melletti útszakasz megvilágítása.
                      Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
           11.)  A Pécsely 357/2 hrsz-ú, Fő u. 128. szám alatti ingatlan bérleti szerződése.
                    Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
           12.)  „Pécselyért érdemrend” emléktáblákra adott árajánlat kiválasztása.

Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
           13.)   A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft, Adat-felhasználási szerződése.
                    Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

           

NAPIREND TÁRGYALÁSA



1.  Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Rt. Bérleti 
     szerződése. 

 Burgyánné  Czibik  Éva polgármester:  A  napirendi  ponthoz  kapcsolódóan  kiküldött
szerződés  tervezetet  mindenki  megkapta.  Az  előzményhez  tartozik,  hogy  eredetileg  az
önkormányzatnak a Magyar Telekom Nyrt. –vel volt szerződése, melyet  2004. április 22.-én
kötöttek. Ezt követően 2011 szeptember 12.-én Engedményezési és kötelezettség átvállalási
megállapodást írt alá a Magyar Telekom Nyrt. és a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési
Zrt,  melyben  a  Vodafone  mint  engedményesre  hárult  át  az  alapszerződésből  fakadó
mindennemű  kötelezettség.  Ezt  egyébiránt  az  Önkormányzat  2011.  november  12.  kelt
polgármesteri  ”Tulajdonosi  Hozzájárulásában  „  is  megerősítést  nyert.  Jelen  szerződés  a
közvetlen  Vodafone  Magyarország  Mobil  Távközlési  Zrt-vel  történő  bérleti  szerződést
eredményez.  Fentiek  figyelembevételével  javasolja  ,hogy  a  bérleti  szerződés  tervezetet  a
testület fogadja el.
Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szavazásra bocsátja a szerződés tervezet elfogadását.

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  3  igen  szavazattal  0  nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:

48/2016.(04.26.) határozat:

1.    A  Pécsely  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  az  előterjesztés
keretében a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt-vel kötendő, Pécsely,
külterület 0218/2 hrsz.-ú ingatlan – külön meghatározott- 250 m2  es területrészére
vonatkozó Bérleti szerződés tervezetét megismerte, azt változatlan tartalommal, és
feltételekkel elfogadja. 

2.         Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2016. április 29.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

2.     Pécselyi orvosi rendelő belső ajtóinak felújítására adott árajánlat.

 Burgyánné Czibik Éva polgármester: Mint ismert az orvosi váró korszerűsítése kapcsán 1
db orvosi rendelő bejárati ajtó, illetve 2db orvosi váró belső ajtó kerülne elhelyezésre illetve
átmenetileg a rendelőre 1 db ideiglenes ajtó kerülne fel a munkálatok idejére. A kiküldött



napirendi  ponthoz  kapcsolódó  Fejes  Béla  faipari  technikus  vállalkozótól  kért  árajánlat
tartalmazza az ajtók műszaki paramétereit. Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

Burgyánné Czibik  Éva polgármester:  Javasolja  Fejes  Béla  árajánlatának  elfogadását  az
ajánlat szerinti mindösszesen : 358.300. Ft értékben.
A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  3  igen  szavazattal  0  nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:

49/2016.(04.26.) határozat:

1. A Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testülete az orvosi rendelő ajtóinak
felújítására és cseréjére elfogadja Fejes Béla (székhely: 8233 Balatonszőlős Fő út
63.) vállalkozó árajánlatát , az ajánlattal megegyezően összességében  358.300 Ft-
összegben. 

2.   Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

3.    A  kötelezettségvállalás  összegét  a  2016  évi  költségvetés  felújítások
előirányzatán belül az orvosi rendelő felújítása kiadásainak terhére biztosítja.

Határidő: 2016-05-31.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

3.       Pécselyi orvosi rendelő ablakcseréjének árajánlata.

 Burgyánné Czibik Éva polgármester:  Mint ismert az orvosi rendelő pályázat keretében
sikeresen és eredményesen pályázott az önkormányzat ,így ezen beruházás is tervezve volt. A
pályázat benyújtása során csatolt árajánlat szerint ,és azzal a céggel , nevezetesen a - Nagy
Ablak-  Nyílászáró Szaküzlet ( 8200 Veszprém, Mikszáth K u.3.) kivitelezésében kerülne sor.
A  napirendi  ponthoz  csatolt  előterjesztésben  foglalt  ajánlat  szerinti  tartalommal.  Az
árajánlatban foglalt 619.640 Ft ár bruttó és a beépítést és a helyszínre szállítás költségeit is
tartalmazza.
Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.

Észrevétel, hozzászólás nem volt.
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Javasolja a Nagy Ablak-  Nyílászáró Szaküzlet ( 8200
Veszprém, Mikszáth K u.3.) által megküldött árajánlat elfogadását bruttó: 619.640 Ft 
összegben.



A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  3  igen  szavazattal  0  nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:

50/2016.(04.26.) határozat:

1.   Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testülete a Orvosi rendelő bejárati
ajtó,  illetve ablakok cseréjére,  és beépítésére elfogadja -  és egyben megbízza a
kivitelezés megvalósítására a - Nagy Ablak Nyílászáró Szaküzlet ( 8200 Veszprém,
Mikszáth K u.3.) szám alatti vállalkozás árajánlatát. A vállalási árat a benyújtott
árajánlattal egyezően bruttó: 619.640 Ft összegben elfogadja.

2.   Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

3.    A  kötelezettségvállalás  összegét  a  2016  évi  költségvetés  felújítások
előirányzatán belül az orvosi rendelő felújítása kiadásainak terhére biztosítja.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva
Határidő: 2016-05-30.

4.      Kultúrház ablakpárkány készítésére és felszerelésére adott árajánlat. 

 Burgyánné Czibik Éva polgármester: A már részlegesen felújított Kultúrház belső terének
ablakpárkányai  nem  esztétikus  látványt  nyújtanak.  Minimális  összegből  a  belső  térrel
harmonizáló  műszárított  borovi  fenyő tömör  fa  párkányt  javasolna  .  A napirendi  ponthoz
becsatolt árajánlatból is kitűnik, hogy a 4 db ablakpárkány szereléssel lakozással, és a WC
ajtó szegőlécének pótlásával együtt mindösszesen 74.480 Ft –ba kerülne. 
Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

Burgyánné Czibik  Éva polgármester:  Javasolja  Fejes  Béla  árajánlatának  elfogadását  az
ajánlat szerinti mindösszesen: 74.480. Ft értékben.

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  3  igen  szavazattal  0  nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:

51/2016.(04.26.) határozat:

1.  A Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testülete a Kultúrház belső terének
ablakpárkányai (4 db) cseréjére, szereléssel lakozással, és a WC ajtó szegőlécének



pótlására elfogadja Fejes Béla (székhely: 8233 Balatonszőlős Fő út 63.) vállalkozó
árajánlatát, az ajánlattal megegyezően összességében: 74.480 Ft- összegben. 

2.  A  kötelezettségvállalás  összegét  a  2016  évi  költségvetés  dologi  kiadások
előirányzatán belül a karbantartások és kisjavítások terhére biztosítja.

Határidő: 2016-05-31.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

5.         Takarnet rendszer telepítése. 

 Burgyánné Czibik Éva polgármester: A TAKARNET rendszer telepítésére van lehetőség a 

kirendeltségen. Ez nagyban megkönnyítené és meggyorsítaná a tulajdonlap másolatok letölté-

sét, mely jelenleg Balatonfüreden keresztül történik, és ugyancsak fizetünk érte. A digitális ta-

núsítvány (munkaállomásonként 3 évre 40.000 Ft+ Áfa , míg 6 évre 70.000 Ft+ Áfa lenne.  az

igazolványonkénti lista díja 400 Ft+Áfa /hó. Javasolja hogy az előterjesztésben szereplő 6 

éves opciót  rendeljék meg.

Kérdezi van e hozzászólás , vélemény .

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  3  igen  szavazattal  0  nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg: 

52/2016. (04.26.) határozat

1.   Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a  TAKARNET
rendszer kirendeltségre történő telepítését. A digitális tanúsítvány megrendelése 6 évre vo-
natkozik 70.000Ft + Áfa összegben, a kapcsolódó rendszerhasználati költségek viselése
mellett.

2.   Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

3.   A kötelezettségvállalás  összegét  a 2016 évi költségvetés beruházás dologi kiadásain
belül informatikai szolgáltatások terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester



6.         I. világháborús emlékművek felújítására kiírt pályázat.

 Burgyánné  Czibik  Éva polgármester:  A  Közép-  és  Kelet-európai  Történelem  és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (1122 Budapest, Határőr út 35.) KKETTKK – CP-02
szám alatt pályázatot írt ki maximum 2 millió forint támogatási összeg mellett – önerő nélkül-
I.  világháborús  emlékművek  felújítására.  Mivel  Pécsely  községben  két  I.  világháborús
emlékművel  büszkélkedhetünk,  ennek  a  két  emlékmű  együttes  felújítását  szeretnénk
megpályázni.
Pécsely – Nagypécsely vörös homokkő emlékmű
Pécsely – Nemespécsely
 Az előterjesztésben szerepel az előzetesen kitöltött pályázati adatlap, mely tartalmazza az
elvégzendő  munkálatokat  is.  Javasolja  a  pályázaton  való  részvételt  a  mellékelt  határozati
javaslat szerint.
Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.
Ifj. Mészáros József alpolgármester: Szintén támogatja a pályázaton való részvételt ,mivel
az állapotuk rossz, és semmit nem kockáztatnak ,mivel nincs önrész.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Javasolja  „Pályázat benyújtása Pécsely első 
világháborús emlékműveinek helyreállítására” tárgyban a határozati javaslat szerint.

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  3  igen  szavazattal  0  nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:

53/2016.(04.26.) határozat:

A Pécsely Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  megtárgyalta  a  „Pályázat
benyújtása  Pécsely  első  világháborús  emlékműveinek  helyreállítására”  tárgyú
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1.  Pécsely  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  egyetért  a  Fő  utcai  és  a
Templom utcai Első Világháborús emlékművek helyreállításával.

2.   Pécsely  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására és benyújtására.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

7.        Falunapi zenekarok árajánlata.

 Burgyánné Czibik Éva polgármester: Már tárgyalták a falunapi rendezvények keretében a
Digital zenekarral való szerződés kérdését, de akkor nem született döntés a kérdésben.



A benyújtott ajánlat szerint javasolja elfogadni a Digital zenekar árajánlatát összességében :
260.000 Ft összegben, mely tartalmazza a kiközvetítési díjat is; 60.000 Ft összegben.
Továbbá ugyancsak a falunapi zenés rendezvények keretében a már pár éve fellépett, és sikert
is aratott Nyári Dezső ajánlatát is javasolja elfogadásra a csatolt árajánlat szerinti 120.000 Ft
összegben. Kéri az ajánlatokról külön –külön döntsenek.
Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  3  igen  szavazattal  0  nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:

54/2016.(04.26.) határozat:

1.   Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi Falunapi rendez-
vények programjaként elfogadja, és egyben megrendeli, Horváth János zenekar vezető ál-
tal megküldött Digital zenekar ajánlatát mindösszesen 260.000 Ft összegben, mely tartal-
mazza a kiközvetítési díjat is 60.000 Ft összegben.

2.   Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

3.   A kötelezettségvállalás  összegét  a  2016 évi  költségvetés  dologi  kiadásain  belül  az
egyéb szolgáltatások terhére biztosítja.

Határidő: 2016. május 10.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  3  igen  szavazattal  0  nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:

55/2016.(04.26.) határozat:

1. Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi Falunapi rendezvé-
nyek programjaként elfogadja, és egyben megrendeli, Nyári Dezső zeneszolgáltatását az
általa megküldött ajánlat szerint mindösszesen 120.000 Ft összegben, mely tartalmazza az
útiköltséget is.

2.   Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.



3.   A kötelezettségvállalás  összegét  a  2016 évi  költségvetés  dologi  kiadásain  belül  az
egyéb szolgáltatások terhére biztosítja.

Határidő: 2016. május 10.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

8.       Nyugdíjas találkozó fellépőinek árajánlata.

 Burgyánné Czibik Éva polgármester:  Szintén zenei ajánlatokról döntenének a 2016.évi
nyugdíjas  találkozó  megrendezése  kapcsán.  A kiküldött  napirendi  pontokhoz  kapcsolódó
árajánlatok  szerinti  tartalommal  és  összegben  javasolja  elfogadásra  Nyári  Dezső
zeneszolgáltatását 55.000 Ft összegben, illetve Leblancz Győző két fellépős ajánlatát (Tóth
Éva-  Leblancz  Győző  )  mely  összességében  90.000  Ft  lenne  és  tartalmazza  az  utazási
költséget is.
Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Javasolja a két ajánlat külön-külön történő 
elfogadását.

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  3  igen  szavazattal  0  nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:

56/2016.(04.26.) határozat:

1.   Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi Nyugdíjas találko-
zó rendezvény programjaként elfogadja, és egyben megrendeli, Nyári Dezső zeneszolgál-
tatását az általa megküldött ajánlat szerint mindösszesen 55.000 Ft összegben, mely tartal-
mazza az útiköltséget is.

2.   Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

3.   A kötelezettségvállalás  összegét  a  2016 évi  költségvetés  dologi  kiadásain  belül  az
egyéb szolgáltatások terhére biztosítja.

Határidő: 2016. május 10.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester



A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  3  igen  szavazattal  0  nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:

57/2016.(04.26.) határozat:

1. Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi Nyugdíjas találkozó
rendezvény  programjaként  elfogadja,  és  egyben  megrendeli,  Leblancz  Győző   „Túl  az
Óperencián”  élő  kívánságműsort  Tóth  Éva és  Leblancz  Győző előadásában  a  megküldött
ajánlat  szerinti  tartalommal  mindösszesen  90.000  Ft  összegben,  mely  tartalmazza  az
útiköltséget is.
2.   Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
3.  A kötelezettségvállalás összegét a 2016 évi költségvetés dologi kiadásain belül az egyéb
szolgáltatások terhére biztosítja.

Határidő: 2016. május 10.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

9.           Gyereknapi fellépők kiválasztása.   

Burgyánné Czibik  Éva polgármester:  A gyermeknapi  rendezvény keretében a  napirendi
ponthoz  megküldött  ajánlatot  kért  és  kapott  a  Lufihajtogató  Bohóc  Produkcióra  egy
főelőadásában  Nagy Bencétől mint a Nagy Bence és a Kedvcsinálók vezetőjétől. Javasolja az
ajánlat elfogadását a megküldött ajánlat szerinti tartalommal azzal az eltéréssel hogy 2 óra
időtartamra vonatkozzon a szolgáltatás , mindösszesen Bruttó: 50.000 Ft összegben. Továbbá
ugyancsak a gyereknapi rendezvényhez kapcsolódóan szóbeli megkeresés alapján javasolja
Bendéné  Májer  Hajnalka  egyéni  vállalkozó  megbízását  kb.  3  óra  időtartamban  „csillám
tetoválás”  készítésére  bruttó  8.000  Ft/óra  összegben.   Mindkét  esetben  a  szolgáltatást
igénybevevő gyermekeknek ily módon ingyenes lenne mind a lufi mind a csillám tetoválás
természetesen ez csak festés. Javasolja, hogy külön döntsenek a megbízásokról.  
Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  3  igen  szavazattal  0  nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:



58/2016.(04.26.) határozat:

1.   Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi Gyermeknapi ren-
dezvény programjaként elfogadja, és egyben megrendeli, Nagy Bence  mint a „Nagy Ben-
cze és a Kedvcsinálók”  Lufihajtogató Bohóc Produkcióra az általa megküldött ajánlat
szerint –azzal a módosítással hogy a minimális fellépti idő 2 óra-  mindösszesen Bruttó:
50.000 Ft összegben, mely tartalmazza az útiköltséget is.

2.   Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

3.   A kötelezettségvállalás  összegét  a  2016 évi  költségvetés  dologi  kiadásain  belül  az
egyéb szolgáltatások terhére biztosítja.

Határidő: 2016. május 10.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  3  igen  szavazattal  0  nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:

59/2016.(04.26.) határozat:

1.   Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi Gyermeknapi ren-
dezvény programjaként elfogadja, és egyben megrendeli, Bendéné Májer Hajnalka egyéni
vállalkozó „csillámtetoválás” gyerekeknek ajánlat mindösszesen Bruttó: 8.000 Ft/óra ösz-
szegben, mely kb. 3 óra időtartamra vonatkozik.

2.   Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

3.   A kötelezettségvállalás  összegét  a  2016 évi  költségvetés  dologi  kiadásain  belül  az
egyéb szolgáltatások terhére biztosítja.

Határidő: 2016. május 10.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

10.        ”Káposztáskertek” melletti útszakasz megvilágítása.

 Burgyánné  Czibik  Éva polgármester:  A  napirendi  ponthoz  előzetesen  megküldött
anyagban  a  képviselők  megkapták  az  úgynevezett  „Káposztáskertek”  melletti  útszakasz
megvilágítása  tárgyában  megkért  2  db  ajánlatot.  Mindkét  esetben  3db  lámpa  kerülne
elhelyezésre a lámpaállítással járó egyéb költségeket is tartalmazza mindkét ajánlat. 



1. Packers Energo Light Kft 1123 Budapest, Katakomba u.16. ajánlati ára Bruttó:1.577.340
forint. Esetükben napelemes rendszerű világítás valósulna meg.

2. Projekt Light Hungary Kft 8900 Nagykanizsa Csengery út 9. ajánlati ára Bruttó: 1.704.340
Ft  (az  ajánlatuk  3.  pontja  alapján  )  esetükben  NA+  70W  lámpatestek  kerülnének
felhelyezésre.
Az ajánlatok tartalmát figyelembe véve ,javasolja a  Packers Energo Light Kft 1123 Budapest,
Katakomba u.16. ajánlatának elfogadását , Bruttó: 1.577.340 Ft ár mellett.

Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.
Kósa Gábor képviselő:   Mindenképp az  energiatakarékosabb és  egyben olcsóbb  Packers
Energo Light Kft ajánlatát támogatja ő is.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  3  igen  szavazattal  0  nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:

60/2016.(04.26.) határozat:

1.    A Pécsely  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  a  ”Káposztáskertek”  melletti
útszakasz megvilágítása tárgyában beérkezett árajánlatok közül a  Packers Energo Light Kft
1123  Budapest,  Katakomba  u.16.  ajánlatát  fogadja  el  az  árajánlat  szerinti  tartalommal  ,
Bruttó: 1.577.340 Ft összeg mellett.
2.   Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.
3.  A kötelezettségvállalás összegét a 2016 évi költségvetés beruházások előirányzatán belül  a
közvilágítás bővítése terhére biztosítja.

Határidő: 2016. június 15.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

11.          A Pécsely 357/2 hrsz-ú, Fő u. 128. szám alatti ingatlan bérleti szerződése.

 Burgyánné  Czibik  Éva polgármester:  A  kiküldött  napirendi  ponthoz  kapcsolódó
előterjesztésből kitűnik, hogy a Pécsely Fő utca 128, szám alatti volt tűzoltószertár helység
jelenleg  kozmetikai  szolgáltatás  céljából  határozatlan  időre  kötött  szerződés  keretében
bérbeadásra került Nagy Klaudia részére. A jelenleg is hatályos bérleti szerződés 6. pontja
szerint  2016.április  30.-át  követően  van  lehetősége  az  önkormányzatnak  a  bérleti  díj
felülvizsgálatára. A bérlő részéről kérelem érkezett, hogy a továbbiakban is szeretné bérelni az
eddigi 15.000Ft/hó összeg megfizetése mellett.  Illetve pontosítaná az előbbieket annyiban,



hogy a kérelmet a bérlő édesanyja írta de egyeztetve vele a továbbiakban is a lánya azaz a
jelenlegi bérlő üzemeltetné. Javasolja 1 év időtartamra továbbra is 15.000 Ft /hó összegben
maradjon a bérleti díj mértéke, hiszen egy szolgáltatással több van ez által a faluban.
Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  3  igen  szavazattal  0  nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:

61/2016.(04.26.) határozat:

A Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testülete a Pécsely Fő utca 128, szám
alatti volt tűzoltószertár helység - jelenleg kozmetikai üzlet- tárgyában, 2011 április
15.-én  Nagy Klaudia bérlővel megkötött bérleti szerződését annak 6. pontjában
foglaltakra tekintettel felülvizsgálta.  Nagy Klaudia bérlő kérelmét megismerve a
bérleti  szerződésben  meghatározott  15.000Ft  /hó  bérleti  díjon  nem  kíván
változtatni.

Határidő: azonnal

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

12.        „Pécselyért érdemrend” emléktáblákra adott árajánlat kiválasztása.

 Burgyánné Czibik Éva polgármester: A „Pécselyért érdemrend „emléktábla gyártására a
kiküldött előterjesztésben bemutatott 2 árajánlat érkezett. Bubla János egyéni vállalkozó 6800
Ft/db árajánlatot adott 340Ft/betű vésési díj mellett.   A másik ajánlat a Nebergo Kft képviseli:
Nemes  György  részéről  8000  Ft/db,  viszont  ebben  az  esetben  15  db  betű  vésése  benne
foglaltatik  az  árban.  Javasolja  a  Nebergo  Kft  képviseli:  Nemes  György  árajánlatának  az
elfogadását  8000 Ft/db  áron mely tartalmaz 15 db betű vésést is darabonként.
Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  3  igen  szavazattal  0  nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:

62/2016.(04.26.) határozat:



A Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testülete a A „Pécselyért érdemrend „
emléktábla gyártására a a Nebergo Kft képviseli: Nemes György ügyvezető (8230
Balatonfüred,  Rákóczi  út  9.)  árajánlatát  fogadja  el  az  árajánlattal  egyező
tartalommal, Bruttó: 8.000 Ft/db ár mellett. Az egységár darabonként tartalmaz 15
db betű vésést.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

13.      A Nemzeti Kataszteri Program  Nonprofit Kft, Adat-felhasználási szerződése.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: szóban terjeszti elő a napirendi pontot. 2013. május 
28.-án az Önkormányzat Adat-felhasználási szerződést kötött a Nemzeti Kataszteri Program 
Nonprofit Kft-vel.  A szerződés 2. pontjában került meghatározásra a szolgáltatásért fizetendő 
díjtételek meghatározása. Ennek során vélhetően adminisztratív hiba okán a 2014-től 2017.-ig
fizetendő adathasználati és adatfrissítési díjtétel Áfa nélkül 179.163 Ft összegben került 
meghatározásra. Azaz lemaradt a szerződés szövegezéséből a + Áfa megjelölés. Ugyanezen 
pont előzményében az adatérték díj megfizetésének meghatározása + Áfa megjelöléssel 
történt. A Kincstár kérte hogy az Önkormányzat egyértelműsítse a szerződés ezen pontját, 
mivel a 2016.március 16.-án kelt Adat-felhasználási szerződés módosítás rendelkezik ugyan 
erről de ezt nem erősíti meg testületi döntés
Javasolja a testület döntsön arról hogy vélhetően adminisztrációs hiba okán a javítást e 
tekintetben jóváhagyja egyben a pótlólagos fedezetet biztosítja. 

Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  3  igen  szavazattal  0  nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:

63/2016.(04.26.) határozat:

1.  A Pécsely  Község  Önkormányzata  képviselő-testülete  a  Nemzeti  Kataszteri
Program Nonprofit  Kft-vel. 2016. március 16.-án . Adat-felhasználási  szerződés
módosítás  tárgyában  megkötött  szerződés   szükségessége  vélhetően
adminisztrációs hiba okán keletkezett adatpontosításra vonatkozott. Nevezetesen a
felek egyöntetűen kijelentették, hogy eredeti szándékukkal egyezően a „ 2014-től
2017.-ig fizetendő adathasználati és adatfrissítési díj „ melynek összege  179.163
Ft nem pontosan került meghatározásra mivel lemaradt a 27% Áfa megjelölés. A
helyes összeg 179.163 Ft + Áfa.
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