
Pécsely Község Önkormányzata

PÉCSELY

____________________________

Szám:201/ 2 - 36 /2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Képviselő-testület 2016. május 30-án 17:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak:

                                              Burgyánné Czibik Éva        polgármester
          Ifj.Mészáros József                         alpolgármester 

                                              Kósa Gábor                                    
                                              Németh Mónika                              k é p v i s e l ő k
                                              Soltész Attila osztályvezető, a jegyző megbízottja. 
                                        
Liga Andrea képviselő igazoltan volt távol. (előre jelezte távolmaradását)

(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, az ülés határozatképes, azt
megnyitja. A meghívó szerinti napirendet javasolja tárgyalni. Kérdezi ,van e egyéb  javaslat a
napirendeket illetően. (A meghívót jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)

Ifj.Mészáros József alpolgármester: Javasolja felvenni a napirendek közé:

6.) A Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Alapítvánnyal a Pécselyi iskolaépület rész bérleti
szerződés felmondásának a visszavonása.

7.) A 2016 05 26-ai Rendkívüli  testületi  ülés 2.  pontjában elfogadott  kiigazító közlemény
költségvonzata.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Kiegészíti a meghívóban megjelölt napirendi ponto-
kon túl javasolja az alpolgármester úr kiegészítésével együtt elfogadni a napirendi pontokat;
azzal a kiegészítéssel hogy a 7. napirendi pontban megjelölt 2016-05-26.-a pontatlan mivel a
testületi ülés 2016-05-27.-én volt 
További 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:

70/2016. (05.30.) határozatot:

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

        1.)       A 2015 évi költségvetési beszámoló, zárszámadás.
        Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

        2.)       Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzatának gyermekjóléti és 
                   gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról.

        Előadó: Soltész Attila kirendeltség-irányító osztályvezető
        3.)       Buszmegálló beszerzésére kapott árajánlatok megtárgyalása.

        Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
        4.)       A meglévő két buszmegálló felújításának tervezői díja.

        Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
         5.)      Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 
                   pályázaton való részvétel.

       Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester
         6.)     A Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Alapítvánnyal a Pécselyi iskolaépület rész
                  bérleti szerződés felmondásának a visszavonása.
                  Előadó: Ifj.Mészáros József alpolgármester
         7.)     A 2016. 05. 27.-ei Rendkívüli testületi ülés 2. pontjában elfogadott kiigazító
                   közlemény költségvonzata.
                   Előadó: Ifj.Mészáros József alpolgármester
       

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.      A 2015 évi költségvetési beszámoló, zárszámadás.

Burgyánné  Czibik  Éva polgármester:  A napirendi  ponthoz  kapcsolódóan  megküldésre
került az írásos előterjesztés. Ismerteti az előterjesztést.
Az Államháztartási törvény alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a Jegyző
által  elkészített  rendelettervezetet  úgy,  hogy az a Képviselő-testület  elé terjesztését követő
harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig
hatályba lépjen.



Ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget a 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámoló
előterjesztésével.

Az Önkormányzat feladatellátás általános értékelése:
Pécsely Község Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2015.
évben  is  el  tudta  látni,  az  önként  vállalt  feladatok  ellátása  mellett.  Az  Önkormányzat  a
számláit határidőben fizette, az előkészített beruházásai és felújításai forráshiány miatt nem
maradtak  el.  Az  Önkormányzatnak  likviditási  gondjai  nem  voltak.  A 2015.  év  során  a
Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletet
4 alkalommal módosította.

Mérlegtételek alakulása
Az Önkormányzat 2015. december 31. állapot szerinti vagyoni és pénzügyi helyzetét az éves
beszámoló könyvviteli mérlege mutatja (1. melléklet).
Az Önkormányzat 2015. december 31-i fordulónappal összeállított könyvviteli  mérlegének
főösszege  380.711  eFt,  mely  a  bázis  évhez  viszonyítva  –  370.816  eFt  –  2,7  %-os,
volumenében 9.895 eFt növekedést jelent.

Az eszközök állományának alakulása

A
)

Nemzeti  vagyonba  tartozó  befektetett
eszközök

344.541
eFt

90,5 %

B
)

Nemzeti  vagyonba  tartozó
forgóeszközök

16 eFt 0,0 %

C
)

Pénzeszközök 32.151
eFt

8,4 %

D
)

Követelések 4.003 eFt 1,1 %

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 0 eFt 0,0 %
F) Aktív időbeli elhatárolások 0 eFt 0,0 %
Eszközök összesen 380.711

eFt
100,0
%

A befektetett eszközök állományának alakulása
Megnevezés 2014.  év

(eFt)
2015.  év
(eFt)

Változás
%-a

Immateriális javak 0 497 0,00
Tárgyi eszközök 327 478 340 990 104,13
Befektetett pénzügyi eszközök 3 551 3 551 100,00
Koncesszióba,  vagyonkezelésbe  adott
eszközök

0 0 0,00

Befektetett eszközök összesen 331 029 344 541 104,08



A befektetett eszközök nettó értéke a 2014. évi 331.029 eFt-ról 2015. évben 344.541 eFt-ra
növekedett.  A növekedés  elsősorban  a  tárgyi  eszközökön  belül  a  gépek,  berendezések,
felszerelések, járművek soron jelentkezik, a megvalósult tárgyi eszközök, gépek vásárlásából
adódóan.
A befektetett  pénzügyi  eszközök állománya 3.551 eFt,  melynek részletezését a 16.  számú
melléklet tartalmazza.
A forgóeszközök között a készletek és az értékpapírok állományának változása látható, 2015.
december 31-én az Önkormányzat értékpapír állománnyal nem rendelkezett.
A pénzeszközök állománya 2015. december 31-én 32.151 eFt, mely a bázis évhez viszonyítva
(31.661 eFt) 101,5 %-os növekedés mutatkozik.
A követelések állománya 4.003 eFt, melynél az előző évihez viszonyítva (7.584 eFt) 52,8 %-
os csökkenés látható.
A sajátos eszközoldali és forrásoldali elszámolások mérlegsorokon a költségvetés terhére el
nem számolható kifizetések, bevételek jelennek meg.
Az  aktív  és  passzív  időbeli  elhatárolások  a  2014.  január  1-től  bevezetett  pénzügyi
számvitelben jelennek meg, a költségvetési számvitelben nem alkalmazható.

A források állományának alakulása
G
)

Saját tőke 335.274 eFt 88,1 %

H
)

Kötelezettségek 6.332 eFt 1,6 %

I) Kincstári  számlavezetéssel  kapcsolatos
elszámolások

0 eFt 0,0 %

J) Passzív időbeli elhatárolások 39.105 eFt 10,3 %
Források összesen 380.711 eFt 100,0

%

A  saját  tőke  az  Önkormányzat  rendelkezésére  álló  vagyon  nagyságát  és  az  eredmény
változását mutatja.
A  kötelezettségek  állománya  az  előző  évihez  képest  mintegy  45,4%-al  csökkent,  ami
elsősorban a hátralékos szállítóállományból adódik.

Az  Önkormányzat  maradvány-kimutatását  a  3.  számú  melléklet  tartalmazza.  Az
Önkormányzat összes maradványa 2015. december 31-én 5.474 eFt, mely az előző évi 31.660
eFt-hoz  képest  82,7  %-os  csökkenést  mutat.  Az  önkormányzat  költségvetési  maradványa
5.474 eFt, melyet javaslok a tartalékba helyezni a 2016. évi költségvetés módosításkor.
Az  előző  évi  maradványhoz  viszonyítva  kevesebb,  mivel  2015.  december  31-én  az
Önkormányzatnak  25.000  eFt  lekötött  bankbetéte  volt,  mely  a  beszámolóban  a  kiadások
között,  mint  „Pénzeszközök  lekötött  bankbetétben  történő  elhelyezése”  soron  került
kimutatásra, így a maradvány-kimutatásban nem mutatható ki, illetve nem jelenik meg.

Költségvetési adatok alakulása



A  részletes  mellékletek  alapján  készült  főösszesítő  (4.  számú  melléklet)  összevontan
tartalmazza az Önkormányzat gazdálkodásának fő bevételi és kiadási adatait. Összességében
az  Önkormányzat  bevételei  és  kiadásai  a  módosított  előirányzatokon  belül  alakultak,  a
bevételek 100 %-os,  a kiadások pedig 87 %-os szinten teljesültek,  a költségvetési  többlet
(tárgyévi maradvány) 5.474 eFt.
Az 5. számú melléklet összességében mutatja be az Önkormányzat bevételeinek alakulását.
Az  Önkormányzat  bevételei  összességében  100  %-os  szinten  teljesültek,  ezen  belül  a
költségvetési  bevételek  és  a  finanszírozási  bevételek  is  100  %-os  szinten  teljesültek.  A
működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek 100 %-os szinten teljesültek,
ezen belül az önkormányzat működési támogatásai (állami támogatások) 100 %-os, az egyéb
működési célú támogatások államháztartáson belülről szintén 100 %-os szinten teljesültek. Az
állami támogatások eredeti előirányzata 2015. évben 32.709 eFt volt, 2015. év során 1.742 eFt
összegben kerültek megállapításra működési célú többletforrások az Önkormányzat részére a
központi  költségvetésből,  ilyen  többletforrások  voltak  elsősorban  a  pénzbeli  szociális
ellátások kiegészítése, a bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék, a pótlólagos támogatás
előző évi elszámolása.
Az egyéb működési célú támogatások között a támogatott projektekhez kapcsolódó működési
kiadások támogatása, szociális foglalkoztatás támogatása, közcélú foglalkoztatás támogatása
jelenik meg.

Felhalmozási  célú  támogatások  államháztartáson  belülről  bevételek  100  %-os  szinten
teljesültek, ezek voltak a vis maior okozta károk felújítására és az orvosi rendelő felújítására
kapott támogatások.

A saját bevételek közül legnagyobb arányú a közhatalmi bevételek, ezen belül is a helyi adó
bevételek, melyek a költségvetési bevételek 24 %-át teszik ki. A közhatalmi bevételek a 2015.
évre  eredetileg  tervezett  szint  felett  teljesültek  107,2  %-os  szinten.  Az  előző  évi
adóbevételekhez viszonyítva mintegy 3,4 %-os növekedés jelentkezik.
Közhatalmi bevételek alakulása:
Megnevezés 2014.  évi  teljesítés

(eFt)
2015.  évi  teljesítés
(eFt)

Változás %-a

Telekadó 240 234 97,5
Magánszemélyek  kommunális
adója

9 434 10 175 107,6

Iparűzési adó 10 053 7 652 76,1
Gépjárműadó 1 668 1 509 90,5
Személyek  utáni
idegenforgalmi adó

161 112 69,6

Bírság, pótlék 318 2 945 926,1
Közhatalmi bevételek összesen 21 874 22 627 103,4

A működési bevételek 100 %-os szinten teljesültek.



A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100 %-os szinten teljesültek, ezen belül a véglegesen
átvett  pénzeszközök  szintén  100  %-osan  teljesültek,  az  Önkormányzatnak  visszatérítendő
támogatásai nem voltak.

Az  Önkormányzat  finanszírozási  bevételei  között  jelenik  meg  az  előző  évi  maradvány
igénybevétele, a bankbetét megszüntetése, és az állami támogatás megelőlegezése.

Az Önkormányzat bevételeinek részletezését az 5. számú melléklet mutatják be.

Az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzati feladatok működési kiadásai összességében 87 %-os szinten teljesültek,
melyek összességében a  kiemelt  előirányzatokon belül  alakultak.  Előirányzat  túllépés  egy
feladaton sem mutatkozik.
Az  önkormányzati  támogatások  alakulását  a  7.  számú  melléklet  mutatja  be,  melynél  az
előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 94 %-os.
A támogatások, pénzeszköz átadások a módosított előirányzaton belül teljesültek.
A szociális juttatások összességében a tervezett szinten belül teljesültek.
Visszatérítendő támogatást, kölcsönt az Önkormányzat nem nyújtott 2015-ben.

Az  Önkormányzat  kiadásainak  szerkezetét  vizsgálva  megállapítható,  hogy 2015.  évben  a
költségvetési  kiadásoknak  mintegy  68,1  %-át  teszik  ki  a  működési  kiadások.  Ezek
tartalmazzák az Önkormányzat működésének költségeit, valamint a kiadások teljesítését.

A költségvetési kiadások alakulása 2014. és 2015. években
Megnevezés 2014.  év

(eFt)
2015.  év
(eFt)

%

Személyi juttatások 11 057 13 842 125,2
Munkaadót terhelő járulékok 2 410 3 530 146,5
Dologi kiadások 18 473 29 084 157,4
Elvonások, befizetések 0 0 0,00
Egyéb működési célú támogatások áh-
n belülre

18 410 8 467 46,0

Egyéb működési célú támogatások áh-
n kívülre

3 579 455 12,7

Működési  célú  visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n
kívülre

0 0 0,00

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 126 1 588 141,0
Működési kiadások összesen 55 055 56 966 103,5
Beruházások 17 828 1 528 8,6
Felújítások 0 25 067 -
Egyéb felhalmozási célú támogatások
áh-n belülre

0 150 -

Egyéb felhalmozási célú támogatások 0 0 0,00



áh-n kívülre
Felhalmozási  célú  támogatások,
kölcsönök nyújtása áh-n kívülre

0 0 0,00

Felhalmozási kiadások összesen 17 828 26 745 150,0
Költségvetési kiadások összesen 72 883 83 711 114,9

Az Önkormányzatnál  összességében  a  működési  kiadások  3,5  %-kal  nőttek  az  előző  évi
szinthez  viszonyítva.  Ez  elsősorban  abból  adódik,  hogy  a  működési  célú  támogatások
államháztartáson  belülre  jelentős  mértékben,  54  %-kal  csökkent,  illetve  a  működési  célú
támogatások államháztartáson kívülre az előző évihez képest jelentősen, 87,3 %-kal csökkent.

A  felhalmozási  kiadások  alakulását  a  8.  számú  mellékletben  mutatjuk  be.  A  tervezett
felhalmozási  kiadások  összességében  70  %-os  szinten  teljesültek,  ennek  oka,  hogy  a
beruházások és felújítások egy része áthúzódik a következő évre,  illetve hogy a pénzügyi
teljesítés 2016-ban realizálódik.
Beruházások tekintetében jelentős volt  a fűnyíró traktor beszerzése,  a Stihl  motoros kasza
beszerzése, informatikai fejlesztés, székek beszerzése a kultúrházba.
Fejlesztési kiadások között legjelentősebb volumenűek voltak a vis maior okozta károk utáni
útfelújítási munkálatok, a kultúrház, és az orvosi szolgálati lakás felújítása.

Felhalmozási  kiadások  között  pénzeszköz  átadásként  jelentkezik  a  Közoktatási
Intézményfenntartó Társulásnak átadott felhalmozási célú óvodatámogatás.

Az  államháztartási  törvény  91.  §-a  alapján  a  helyi  önkormányzat  zárszámadásának
előterjesztésekor  a  képviselő-testület  részére  tájékoztatásul  a  következő  mérlegeket,
kimutatásokat kell bemutatni:

 a  helyi  önkormányzat  költségvetési  mérlegét  közgazdasági  tagolásban  (9.  számú
melléklet),

 a pénzeszközének változását (18. számú melléklet),

 a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve
(11. számú melléklet),

 a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásokat (13. számú melléklet),

 az adósság állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető
ügyletek  bel-  és  külföldi  irányú  kötelezettségek  szerinti  bontásban  (12.  számú
melléklet),

 a vagyonkimutatását (15., 15/a., 15/b. számú melléklet),

 az  önkormányzat  tulajdonában álló  gazdálkodó szervezetek működéséből  származó
kötelezettségeket, a részesedések alakulását (16. számú melléklet).

Továbbá a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteknek és a
saját  bevételeknek  a  költségvetési  évet  követő  három  év  tervezett  bevételi  és  kiadási
előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés
indokait (14. számú melléklet).



A 9.  számú  melléklet  tájékoztató  jelleggel  bemutatja  a  működési  és  a  felhalmozási  célú
bevételek  és  kiadások  alakulását  mérlegszerűen  egymástól  elkülönítetten,  de  együttesen
egyensúlyban.
Az összesített mérleg alapján megállapítható, hogy a működési többlet fedezetet biztosított a
felhalmozási kiadásokra és összességében 5.474 eFt többlettel (maradvánnyal) zárta az évet
az önkormányzat.
Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 18. számú mellékletben mutatjuk be, mely
szerint 2015. évben 490 eFt-tal nőtt a pénzeszközök állománya.

A 11.  számú  melléklet  bemutatja  az  önkormányzat  többéves  kihatással  járó  döntéseinek
számszerűsítését  célok  szerint  évenkénti  bontásban,  valamint  összesítve,  mely  az
Önkormányzatnak nincs.

A 12. számú melléklet bemutatja az Önkormányzat belföldi adósságállományának alakulását,
mely 2015. december 31-i állapot szerint az Önkormányzatnak nincs hitelállománya.

A 13. számú melléklet bemutatja a 2015. évi közvetett támogatásokat a jogszabályi előírásnak
megfelelő tartalommal, mely tartalmazza az építményadó, a telekadó, az iparűzési adó, az
idegenforgalmi adó, a gépjárműadó adókedvezményét, adómentességét, az intézményi térítési
díjak méltányossági alapon történő elengedésének összegét és a helyiségek hasznosításából
származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összegét.
Az adómentességek,  adókedvezmények a  törvény illetve  törvényi  felhatalmazás  alapján  a
helyi adórendelet alapján kerültek megállapításra, az ebből adódó 2015. évi tényleges bevétel
kiesés összege 2.180 eFt. Az önkormányzatnál az adómentességeken, adókedvezményeken
kívül más jogcímen közvetett támogatás nem jelenik meg.

A 14.  számú melléklet  alapján  a  Stabilitási  törvény szerint  az  Önkormányzatnak  további
adósságot  keletkeztető  ügylete  nincs.  A  saját  bevételeken  belül  a  helyi  adó  bevétel  a
tervezetett meghaladóan teljesült.

A 15.  számú  melléklet  az  ingatlanvagyon  alakulását  mutatja  be  összesítetten,  a  részletes
vagyonkimutatás a Hivatalban megtekinthető, terjedelmi okokból nem került csatolásra.

A 15/a,b. számú melléklet az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza a 4/2013. (I.11.)
kormány  rendeletben  meghatározott  bontás  szerint,  tehát  tartalmazza  az  önkormányzat
vagyonát  törzsvagyon  (forgalomképtelen  és  korlátozottan  forgalomképes),  illetve  üzleti
vagyon  bontásban,  valamint  az  önkormányzat  vagyonáról  szóló  17/2014.  (III.5.)
önkormányzati  rendeletben  meghatározott  forgalomképtelen  vagyonból  a  nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű vagyon elemeket.

A 15/c.  számú  melléklet  az  immateriális  javak  és  tárgyi  eszközök  alakulását  mutatja  be
számviteli  csoportosításban.  Ezek  a  táblázatok  tájékoztatást  nyújtanak  arról,  mely
eszközcsoportokban milyen változás történt a gazdálkodási év során.



A 16.  számú  melléklet  bemutatja  a  részesedések,  értékpapírok  állományát,  ezen  belül  az
önkormányzat  tulajdonában  álló  gazdálkodó  szervezetek  működéséből  származó
kötelezettségek, a részesedések alakulását.

A 10. számú melléklet összesítve bemutatja az Önkormányzat kötelező, önként vállalt, állami
(államigazgatási) feladatainak megbontását.

A 17. számú mellékletben bemutatjuk az Európai uniós támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit, kiadásait, mely az Önkormányzatnak nem volt.

Összességében a költségvetés végrehajtásáról megállapítható, hogy a gazdálkodás pénzügyi
egyensúlya  biztosított  volt.  A képviselő-testület  a  döntéseivel  a gazdálkodás  stabilitásának
megtartására  törekedett.  Az  éves  gazdálkodás  során  fő  célkitűzés  volt  az  önkormányzat
kötelező feladatainak biztosítása,  a  fejlesztési  célok megvalósítása a  pályázati  lehetőségek
maximális  kihasználása  mellett.  Továbbá  fontos  még  egyszer  kihangsúlyoznom,  hogy
25.000.000. Ft összeggel rendelkezünk a továbbiakban is a lekötött bankbetétek során.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetet
elfogadni szíveskedjenek.

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

71/2016. (05.30.) határozat

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évi költségvetés végrehajtásá-
ról, a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása
mellett döntött. 
Határidő: azonnal
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Rendelet tervezet
Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

/2016. (    .) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról

Pécsely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  –  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény 32.  cikk  (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a 2015. évi gazdálkodásról az
alábbi rendeletet rendeli el.

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és annak tagjaira, az 
Önkormányzatra, és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § A Képviselő-testület a község 2015. évi gazdálkodásának beszámolóját a 4. mellékletnek 
megfelelően:



92.687 ezer forint teljesített költségvetési bevétellel

157.76
3

ezer forint teljesített finanszírozási bevétellel, ebből

156.39
7

ezer forint teljesített belső hiány finanszírozási 
bevétellel

0 ezer forint teljesített külső hiány finanszírozási 
bevétellel

1.366 ezer forint teljesített állami támogatás megelőlegezéssel

83.711 ezer forint teljesített költségvetési kiadással

161.26
6

ezer forint teljesített finanszírozási kiadással

5.474 ezer forint (továbbiakban eFt) költségvetési 
maradvánnyal

elfogadja.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-i mérlegfőösszegét az 1. 
mellékletben szereplő mérleg adatai alapján 380.711 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 2. melléklet szerint 
jóváhagyja, mely szerint a mérleg szerinti eredmény összege 15.169 eFt.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összevont maradvány-kimutatását a 3.
mellékletnek megfelelően jóváhagyja, melyben a maradvány összege 5.474 eFt.

4. § Az önkormányzatnál kimutatott szabadon felhasználható tárgyévi pénzmaradvány 
összegét 5.474 eFt összeggel tartalékba helyezi.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételi előirányzatok teljesítését az 5. melléklet, 
a működési kiadási előirányzatok teljesítését a 6., 7. mellékletek szerinti részletezésben 
jóváhagyja.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítését 
a 8. melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja.

7. § A Képviselő-testület jóváhagyja a helyi önkormányzatok általános működéséhez és 
ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a központosított támogatások 
költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolásait a 19., 19/a., 19/b., 19/c., 19/d., 19/e. 
mellékletnek megfelelően.

8. § A Képviselő-testület jóváhagyja az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 9. 
melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 



összesítve a 11. melléklet, az adósság állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti 
adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban 
a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásokat a 13. melléklet, a 
vagyonkimutatását a 15.,15/a,b. melléklet, és a pénzeszközének változását a 18. melléklet 
szerint, a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteknek és a
saját bevételeknek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási 
előirányzatainak keretszámait és teljesítését főbb csoportokban a 14. melléklet, a 
részesedések és értékpapírok állományát a 16. melléklet szerint.

9. § A Képviselő-testület a zárszámadási rendelet tájékoztató jellegű mellékleteit az alábbiak
szerint jóváhagyja:

Immateriális  javak,  tárgyi  eszközök  és  üzemeltetésre,  kezelésre  átadott,  koncesszióba
adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 15/c. melléklet, a kötelező
az  önként  vállalt  és  államigazgatási  feladatok szerinti  megbontást  a  10.  melléklet,  az
Európai  Uniós  támogatással  megvalósuló  projektek  2015.  évi  pénzforgalmát  17.
melléklet.

10. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. 
(II.11.) rendelet, és az azt módosító 10/2015. (VI.14.), 13/2015. (IX.29.), 18/2015. 
(XII.18.), 3/2016. (III.21.) rendelet hatályát veszti.         

                           Burgyánné Czibik Éva                                        dr. Tárnoki Richárd

                              polgármester                                                       jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. május ………….                              

                                                                                                                      dr. Tárnoki Richárd

                                                                                                                                           jegyző

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

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016.( V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdál-

kodási beszámolójáról



2.     Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzatának gyermekjóléti és 
        gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról. 

Burgyánné Czibik Éva polgármester: A napirendi pont anyaga irásban kiküldésre került a
képviselőknek. Összefoglalva:  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló –
többször módosított – 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)  96. § (6) bekezdése
kötelező  jelleggel  előírja  a  helyi  önkormányzatoknak  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi
tevékenység évenkénti átfogó értékelését. Az értékelést tájékoztatás céljából meg kell küldeni
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazsági Főosztálya részére. A hivatal az
értékelés  kézhezvételétől  számított  harminc  napon  belül  javaslattal  élhet  a  helyi
önkormányzat felé.  Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit  a – többször módosított  –
149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete határozza
meg. A beszámoló ennek figyelembevételével készült. A Beszámoló Pécsely „ A gyermekek
védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló,  Módosított  1997.  évi  XXXI.  tv.  96.  §  /6/
bekezdése szerinti átfogó értékelés” jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.)

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót vitassa meg, és a határozati javaslatot
fogadja el.

Kérdezi, hogy van-e észrevétel, hozzászólás, kiegészítés.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

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

72/2016. (05.30.) határozat

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Pécsely Község Ön-
kormányzata  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak  2015.  évi  ellátásáról
szóló átfogó értékelést, és azt elfogadja.

      Határidő: azonnal

      Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester



3.       Buszmegálló beszerzésére kapott árajánlatok megtárgyalása.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Már többször beszéltek róla, így két céget keresett
meg előre gyártott és csak telepítést igénylő kész buszmegállók beszerzésére. Az elhelyezésük
a  Haranglábnál  illetve  az  óvoda  mellett  történne.  Leegyeztette  külön  engedélyezés  nem
szükséges az elhelyezéshez. A két árajánlatot ismerteti, az egyik a Minitech Reklámszerviz
Bt , a másik az Alex Fémbútor Kft.
-  A Minitech  Reklámszerviz  Bt  ajánlata  :  bruttó.  1.198.232  Ft  telepítéssel  és  szállítási
költséggel együtt, mely magában foglal 1 db padot, illetve 2db hulladékgyűjtőt.
-  Alex Fémbútor Kft. ajánlata : bruttó: 988.116 Ft telepítéssel és szállítási költséggel együtt,
mely magában foglal 1 db padot, illetve 2db hulladékgyűjtőt.
Javasolja az Alex Fémbútor Kft (székhely: Zsámbék, Magyar u 21-23. ) ,képviseli,  Boros
Balázs területi képviselő , árajánlatának az elfogadását Bruttó: 988.116 Ft /db összegben azzal
,hogy 2 db komplett utasvárót rendeljenek meg, így biztosítva a Pécsely Haranglábnál illetve
az óvodánál a kulturált és biztonságos várakozást.
Kérdezi, van e további, hozzászólás vélemény.

Észrevétel, hozzászólás nem volt.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Kéri szavazzanak.

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:

73/2016.(05.30.) határozat:

1.   Pécsely  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  utasvárok  beszerzése  tárgyában  az
Alex Fémbútor Kft (székhely:  Zsámbék, Magyar u 21-23 ,képviseli,  Boros Balázs területi
képviselő) , árajánlatát fogadja el, és egyben megrendeli a „GENT utasváró 1,2 RAL9006”
típusú felépítményt  az árajánlat  szerinti  tartozékokkal,  és szolgáltatással   Bruttó: 988.116
Ft /db összegben, összesen 2 db komplett  utasváró megrendelésével.  Bruttó: 1.976.232 Ft
összegben. 
2.  A kötelezettségvállalás  összegét  a  2016.  évi  költségvetés  beruházások terhére  tervezett
ingatlanok beszerzése (2db buszváró) sor biztosítja 1.600.000 Ft összegben, míg a maradék
összeg 376.232 Ft a tartalékkeret terhére kerül biztosításra..

Felelős: Burgyánné Czibik Éva
Határidő: 2016-06-20



4.             A meglévő két buszmegálló felújításának tervezői díja.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szintén már többször beszéltek róla, hogy a meglévő
két  kész  buszmegállók  lapos  tetejének  átalakítását  magas  tetőre  és  a  jelenlegi  zárt  várók
nyitottá alakítását megvalósítaná az önkormányzat. Ez a Pécsely 17 Hrsz. és a 362/2 Hrsz
alatt  elhelyezkedő  buszvárókat  érintené.   Mivel  e  munkálatok  engedélykötelesek,  így
megkereste  Szatmári  László  építészmérnököt  (Veszprém, Szent  István  tér  46.)  és  tervezői
árajánlatot kért  fenti  munkálatokra.   Szatmári László ajánlatát  ismerteti,  az ajánlat  Bruttó:
200.000  Ft,  mely  a  Pécsely  17,  és  362/2  Hrsz  alatt  található  busz  várok  átalakításához
engedélyezési  tervdokumentáció  készítésére  vonatkozik.  Az  ajánlati  ár  nem tartalmazza  a
hatósági eljárás kapcsán felmerülő díjakat és egyéb költségeket.
Javasolja  az,  árajánlatának  az  elfogadását  azzal  egyezően  Bruttó:  200.000  Ft  összegben.
Kérdezi, van e további, hozzászólás vélemény.

Észrevétel, hozzászólás nem volt.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Kéri szavazzanak.

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:

74/2016.(05.30.) határozat:

1.   Pécsely  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete a  Pécsely  17,  és  362/2  Hrsz  alatt
található busz várok átalakításához engedélyezési tervdokumentáció készítésére vonatkozóan
Szatmári  László  építészmérnököt  (Veszprém,  Szent  István  tér  46.)  tervezői  árajánlatát  az
abban foglaltakkal egyezően Bruttó: 200.000 Ft összegben elfogadja.
2.    A kötelezettségvállalás összegét a 2016. évi költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.
3.    Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva
Határidő: 2016-06-20

5.     Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 
        pályázaton való részvétel.

Burgyánné  Czibik  Éva polgármester:  Pályázati  kiírás  formájában  megjelent  a  helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter közös  felhívása.
Pécsely  Község Önkormányzatának lehetősége  nyílik  pályázat  benyújtására  az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” pályázati felhívás 1.c.) fejlesztési célterülete
szerint,  a  Pécsely Önkormányzatának tulajdonában álló Pécsely 110, 55/4,  159, 305, 103



hrsz.-ú  utak  felújítására,  karbantartására,  Bruttó:  15.000.000  Ft  beruházási  összeg
figyelembevételével.  A pályázat  megvalósításához  szükséges  saját  erő  2.250.000  Ft  azaz:
Kettőmillió-kettőszázötvenezer forint, mely a tervezett beruházási érték 15 % - rendelkezésre
áll,  a  2016.  évi  elfogadott  költségvetés  tartalékkerete  terhére.  Javasolja  a  testületnek  a
pályázaton való részvételt, és a saját forrás biztosítását. 
Kérdezi, van e további, hozzászólás vélemény.

Észrevétel, hozzászólás nem volt.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Kéri szavazzanak.

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:

75/2016. (05.30.) határozat

1.  Pécsely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  pályázatot nyújt be  az
„Önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatására” pályázati felhívás  1.c.)
fejlesztési célterülete szerint, a  Pécsely Önkormányzatának tulajdonában álló Pécsely 110,
55/4,  159,  305,  103  hrsz.-ú  utak  felújítására,  karbantartására,  Bruttó:  15.000.000  Ft
beruházási összeg figyelembevételével.

2.  Pécsely  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nyilatkozik,  hogy  a pályázat
megvalósításához szükséges saját erő  2.250.000 Ft  azaz:  Kettőmillió-kettőszázötvenezer
forint összegben – mely a tervezett beruházási érték 15 % - rendelkezésre áll, a 2016. évi
elfogadott költségvetés tartalékkerete terhére.

3.  Felhatalmazza a polgármestert  fenti  tartalommal megegyező nyilatkozat  kiadására,  és
aláírására.

Határidő: 2016.junius 01.
Felelős:  Burgyánné Czibik Éva polgármester

6.          A Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Alapítvánnyal a Pécselyi iskolaépület
             rész bérleti szerződés felmondásának a visszavonása.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Megadja a szót az előterjesztés benyújtójának 
Ifj.Mészáros József alpolgármesternek.
Ifj.Mészáros József alpolgármester: Felolvassa az írásba foglalt napirendi pont tárgyában írt
„Kérelmét” a 6. napirendi ponthoz. (A Kérelmet jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete 
tartalmazza.)

„1.A Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Alapítvánnyal a Pécselyi iskolaépület rész bérleti 
szerződés felmondásának a visszavonása.



Indoklás:  A többszöri tárgyalások, és egyeztetések ellenére nem sikerült határozott idejű 
szerződést kötni az alapítvánnyal. / Jórészt a polgármester asszony hathatós közbenjárására/
A lefolyt bírósági tárgyalások kimenetele egyértelműen arra utal, hogy az alapítvány van 
nyerő helyzetben. Ilyen helyzetben nekik már nem érdekük a határozott idős szerződés. Be 
kell látni, hogy az önkormányzatok elszalasztották ennek a megállapodásnak a lehetőségét. 
Egyedüli egy vállalható megoldás, a felmondás visszavonása.

A mennyiben 2016 07 30. napjáig nem történik változás a bérleti szerződéssel kapcsolatban. 
Abban az esetben, számomra  hiteltelenné és vállalhatatlanná válik a Pécselyi  Önkormányzat
Képviselőtestületének munkája. És kérem  2016 07. 30. / tekintettel, a folyamatban lévő 
ügyekre/ napján bontsák fel a Polgármester asszonynál letétbe helyezett lemondásomat. 
Ezzel egy időben papír alapon tájékoztatást fogok közzétenni a falu lakossága felé, a 
lemondásom okáról.”

Kéri döntsenek a javaslatáról.  Majd ezt követően egy lezárt borítékot átad Burgyánné Czibik 
Éva polgármesternek, melyben az általa elmondottak szerint lemondása van, azzal hogy majd
azt bontsák fel 2016.07.30. napján.

Soltész Attila osztályvezető: Tájékoztatja Ifj.Mészáros József alpolgármestert, és a jelenlévő  
testületi tagokat, hogy a képviselő/alpolgármester lemondás akkor érvényes amennyiben 
írásban történik és azt a testület megismerte , azaz olvasható. Azt követően nem vonható 
vissza. Jelenleg ez nem történt meg.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: A felolvasott előterjesztés első részére kíván csak 
reagálni, mivel a második része egy bejelentés, de az jelenleg nem aktuális az elhangzottak 
kapcsán. Ő amellett van, hogy vigyék végig a megkezdett ügyet.  Ő kitart álláspontja mellett 
és nem támogatja a feltett javaslat elfogadását

Németh Mónika képviselő: Úgy gondolja, hogy az érintett másik három önkormányzat 
véleményének ismerete előtt ne döntsenek ebben a kérdésben.

Kósa Gábor képviselő: A Pécselyi önkormányzat önmagában kevés ennek eldöntésében , 
úgy látja mind a négy önkormányzat hozhat ilyen döntést.

 Burgyánné Czibik Éva polgármester: Bármilyen döntés is születne, nem lesz béke a 
faluban. Ki kell tartani az álláspontjuk mellett. A júniusi perrel lehet, hogy döntés születik a 
Törvényszék részéről. Szavazásra teszi, fel az alpolgármester javaslatát mely szerint A 
Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Alapítvánnyal a Pécselyi iskolaépület rész bérleti szerződés
felmondásának a visszavonásáról döntsenek.  

Kéri szavazzanak:

A Képviselő-testület  az  alpolgármester  javaslatával  egyetértve  1  igen  szavazattal  2  nem
szavazattal és 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elutasította és az alábbi határozatot hozta
meg:



76/2016.(05.30.) határozat:

Pécsely  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete a  Balaton-felvidéki  Nemzeti  Oktatási
Alapítvánnyal a Pécselyi iskolaépület rész bérleti szerződés felmondásának a visszavonását
elutasítja.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva
Határidő: 2016-06-20

7.         A 2016. 05. 27.-ei Rendkívüli testületi ülés 2. pontjában elfogadott kiigazító
            közlemény költségvonzata.          
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Megadja a szót az előterjesztés benyújtójának 
Ifj.Mészáros József alpolgármesternek.
Ifj.Mészáros József alpolgármester: Felolvassa az írásba foglalt napirendi pont tárgyában írt
„Kérelmét” a 7. napirendi ponthoz. (A Kérelmet jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete 
tartalmazza.)
„ 2. A 2016 05 27 - ei Rendkívüli testületi ülés 2. pontjában elfogadott kiigazító közlemény 
költségvonzata.

A Polgármesterasszony 2016 februárjában közzétett tájékoztatójában, megjelölte az Pécselyi 
Önkormányzatot  is. Tette ezt úgy, hogy sem szóban sem írásban nem egyeztetett egyetlen 
képviselővel sem. Ezért ez nem a testület, hanem a polgármester asszony magánakciója és 
véleménye volt.  A bíróság 2016 05 10 én ezért az önkormányzatot elmarasztalta, és 
helyreigazításra utasította, különböző médiákban. Ez 2016 05 23-án meg is történt. A jó 
erkölcs, és a közvagyon felelős kezelésének íratlan szabálya azt követeli, hogy ennek költségét
a polgármester asszony fizesse be az önkormányzat kasszájába. Erről készítsen részletes 
kimutatást, és számoljon be a testületnek.

Pécsely 2016 05 30

Mészáros József „

Burgyánné Czibik Éva polgármester:  A Törvényszék nem marasztalta el az 
önkormányzatot mivel, mint az a végzésből is kiderül a felek egyezséget kötöttek melyet a 
Törvényszék jóváhagyott.  Ő nem lehetett jelen, mint alperes, mivel tanúként volt idézve. így 
az önkormányzat jogi képviselője képviselte dr. Sindler Veronika ügyvéd, illetve a három 
másik önkormányzat polgármestere, és Ők állapodtak meg a felperessel. Az hogy azt is 
vállalták és erre I.rendű alperest jelölték ki az egyezségben, hogy a www.veol.hu honlapon is 
közzé kel tenni és ez ilyen mértékű költséggel jár valószínű nem rendelkeztek a 
megállapodást kötő felek. Úgy gondolja, ennek a költségét ez esetben az önkormányzatnak 
kell állnia.

Ifj.Mészáros József alpolgármester: Nem így látja , szerinte ez a polgármester felkelősége 
neki kéne kifizetnie.

http://www.veol.hu/
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