
Pécsely Község Önkormányzata

PÉCSELY

____________________________

Szám:201/  2  -42  /2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Képviselő-testület 2016. június 27-én 17:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak:

                                              Burgyánné Czibik Éva        polgármester
           ifj.Mészáros József                        alpolgármester 

                                              Liga Andrea                                    
                                              Németh Mónika                              k é p v i s e l ő k
                                              Soltész Attila osztályvezető, a jegyző megbízottja. 
                                        
Kósa Gábor 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.  Mielőtt
megállapítaná  a  határozatképességet  kérdezi  ifj.  Mészáros  József  alpolgármestert,  hogy
figyelemmel a  Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Alapítvány által megtartott iskolai tanévzáron
elmondott beszédére jelenleg érvényes mandátummal rendelkezik e, vagy lemondott róla.
ifj.Mészáros  József   alpolgármester:  Nem  mondott  le,  ha  lemond,  azt  majd  írásban  jelzi  a
testületnek.
Burgyánné Czibik Éva polgármester: Megállapítja,  hogy az 5 tagú Képviselő-testületből 4 fő
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A meghívó szerinti napirendet javasolja tárgyalni
azzal, hogy javasolja felvenni a napirendek közé:

6.) VEOL honlapon történő közzététel költségének viselése.
7.) Tájékoztató az Alapítvánnyal tartott I. egyeztető tárgyalásról.

Kérdezi ,van e egyéb  javaslat a napirendeket illetően. (A meghívót jelen jegyzőkönyv 3. számú
melléklete tartalmazza.)

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 szavazattal
0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta:

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

82/2016. (06.27.) határozatot:

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

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

         2.)     Hulladékszállítási rendelet módosítása.
       Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

          3.)     Király Andrea védőnő éves beszámolója.
       Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

          4.)     ICON Hungary Kft. megbízási szerződése.
       Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

          5.)     Falunapi programok és költségek megtárgyalása.
       Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

          6.)    VEOL honlapon történő közzététel költségének viselése.
       Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

          7.)    Tájékoztató az Alapítvánnyal tartott I. egyeztető tárgyalásról.
                  Előadó: Burgyánné Czibik Éva polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.      2016 évi költségvetés módosítása.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: A napirendi ponthoz kapcsolódóan megküldésre került az
írásos előterjesztés. Ismerteti az előterjesztést.

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat költségvetését az 2/2016. (II.22.) rendeletével hagyta jóvá. 

A 2016.  évi  eredeti  költségvetés  módosítása  szükségessé  vált  a  költségvetés  jóváhagyása  óta
ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

Előirányzataink módosítását következők tették szükségessé:

Pécsely Község Önkormányzatának 2016. évre számított bevételi és kiadási főösszege 94.250 e Ft.
Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat.
A tartalék összege 14.374 e Ft, ez általános tartalék.

Általános tartalék módosított előirányzat 18.507 eFt



• MATADOR nyári gumi (4 db) beszerzése -95 eFt
• CD-lejátszós MP3 + tartozékai beszerzése -25 eFt
• Fűnyíró beszerzése -70 eFt
• Irodaszékek vásárlása a hivatalba -48 eFt
• Hulladékgyűjtők vásárlása -65 eFt
• Egyéb külső személyi juttatás módosítása teljesítési adatok alapján -103 eFt
• Korlát beszerzése (iskola) -60 eFt
• 73/2016. (05.30.) sz. határozat 2 db buszváró beszerzése -377 eFt
• 74/2016. (05.30.) sz. határozat buszvárók felújításának tervdokumentum elkészítése -
200 eFt
• Mozgáskorlátozott feljáró terv (orvosi rendelő felújítása) -200 eFt
• Óvoda felújítás pályázatának elkészítési díja -254 eFt
• 75/2016. (05.30.) sz. határozat utak felújítása pályázathoz önerő -2.250 eFt
• 62/2016. (04.26.) sz. határozat „Pécselyért érdemrend” emléktáblák beszerzése -104 eFt
• Állami támogatás visszafizetése elszámolás (beszámoló) alapján (gyermekétkeztetés) -72
eFt
• Tűzoltó-készülék beszerzése orvosi rendelőbe -10 eFt
• Kisértékű eszköz beszerzése -200 eFt
Általános tartalék módosított előirányzata 14.374 eFt

A költségvetés bevételi oldala:
A költségvetésünk bevételi oldalát növeli a közfoglalkoztatottak után kapott államháztartáson belüli
támogatások  1.303  eFt  (mivel  1  közfoglalkoztatottunk  után  5  havi  támogatást  kell  most
beterveznünk  (mert  az  eredeti  költségvetésben  terveztünk  vele  7  hónapra),  vagyis  1  fő  x
(79.155+10.686)Ft/hó x 5 hó = 449.205 Ft-ot, míg 1 közfoglalkoztatottunk után 9,5 havi összeggel,
vagyis 1 fő x (79.155+10.686)Ft/hó x 9,5 hó = 853.490 Ft összegű támogatást kapunk.)
Bevételi  oldalunkat  meg  kell  még  növelnünk  419  eFt-tal  az  államháztartáson  belüli
megelőlegezések miatt.
A bevételi főösszegünk így a költségvetés módosítást követően 1.722 e Ft-tal csökkent, így 94.250 e
Ft-ra változik a főösszeg.

A költségvetés kiadási oldala:
A  költségvetés  kiadási  oldala  változott  az  állami  támogatások  megelőlegezés  visszafizetése
előirányzatának 419 eFt összegű emelésével.
Kiadási oldalát a költségvetésnek szintén növeli a közfoglalkoztatottak törvény szerinti illetménye
1.148 eFt-tal, valamint az utánuk fizetendő szociális hozzájárulási adó összege 155 eF-tal.
Kiadási oldalon átcsoportosítások is szükségessé váltak:
• mivel 2016-ban már nem a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltató Központnak fizetjük a
család-  és  gyermekjóléti  szolgálatra  vonatkozó  kiadásokat,  hanem  a  Többcélú  Társulásnak  a
támogatási  szerződés  alapján,  így  a  dologi  kiadásokon  belül  a  szakmai  tevékenységet  segítő
szolgáltatások sorról 136 eFt-ot át kell csoportosítani az államháztartáson belül nyújtott működési
támogatások sorra;
• kisértékű eszköz beszerzése (MATADOR nyári gumi (4 db)) miatt 95 eFt átcsoportosítása
vált szükségessé a tartalékból a beruházások közé;
• kisértékű eszköz beszerzése (CD-lejátszós MP3 + tartozékai) miatt 25 eFt átcsoportosítása
vált szükségessé a tartalékból a beruházások közé;



• kisértékű  eszköz  beszerzése  (Fűnyíró  vásárlása)  miatt  70  eFt  átcsoportosítása  vált
szükségessé a tartalékból a beruházások közé;
• kisértékű eszköz beszerzése (Irodaszékek vásárlása a hivatalba) miatt 48 eFt átcsoportosítása
vált szükségessé a tartalékból a beruházások közé;
• kisértékű eszköz beszerzése (Hulladékgyűjtők vásárlása) miatt 65 eFt átcsoportosítása vált
szükségessé a tartalékból a beruházások közé;
• kisértékű eszköz beszerzése (Korlát vásárlása az iskolába) miatt 60 eFt átcsoportosítása vált
szükségessé a tartalékból a beruházások közé;
• kisértékű eszköz beszerzése (Tűzoltó-készülék beszerzése orvosi rendelőbe) miatt  10 eFt
átcsoportosítása vált szükségessé a tartalékból a beruházások közé;
• kisértékű eszköz beszerzésére tervezve 200 eFt átcsoportosítása a tartalékból a beruházások
közé;
• egyéb  külső  személyi  juttatások  teljesítési  adatok  alapján  szükségessé  vált  előirányzat-
módosításához 103 eFt átcsoportosítása a tartalékból;
• orvosi  rendelő  felújításához  kapcsolódóan  mozgáskorlátozott  feljáró  tervének  kiadási
összege, 200 eFt átcsoportosítása tartalékból a felújítások közé;
• az  óvoda  felújítási  pályázathoz  kapcsolódóan  a  pályázatelkészítési  díj  összege,  254  eFt
átcsoportosítása a tartalékból a felújítások közé;
• állami támogatás visszafizetése elszámolás (beszámoló) alapján (gyermekétkeztetés) 72 eFt
átcsoportosítása a tartalékból az önkormányzat előző évi elszámolása sorra;
• a működési célú államháztartáson belüli támogatások sorról 71 eFt átcsoportosítása az egyéb
felhalmozási kiadások közé (a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntartói
támogatási szerződésben meghatározott felhalmozási támogatás átadása miatt);
• 62/2016.  (04.26.)  határozat  alapján  a  „Pécselyért  érdemrend)  emléktáblák  beszerzéséhez
szükséges összeg, 104 eFt átcsoportosítása tartalékból a beruházások közé;
• 73/2016.  (05.30.)  határozat  alapján  2  db  buszváró  beszerzéséhez  szükséges  különbözeti
összeg, 377 eFt átcsoportosítása tartalékból az ingatlanok beszerzése (2 db buszváró) sorra;
• 74/2016. (05.30.) határozat alapján buszvárók felújításának tervdokumentum elkészítéséhez
szükséges összeg, 200 eFt átcsoportosítása a tartalékból a felújítások közé;
• 75/2016. (05.30.) határozat alapján az utak felújítása pályázathoz kapcsolódó önerő, 2.250
eFt átcsoportosítása tartalékból a felújítások közé.
A kiadási főösszegünk így szintén 1.722 e Ft-tal változott.

A költségvetés végleges főösszege tehát 94.250 e Ft-ra változott.

Kérem  a  tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megvitatni  és  a  rendelettervezetet
elfogadni szíveskedjenek.
Kérdezi, van e kérdés, hozzászólás vélemény.

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

83/2016. (06.27.) határozat



Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi előirányzat I. módosításra vo-
natkozó előterjesztést megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött. 
Határidő: azonnal
Felelős:   Burgyánné Czibik Éva polgármester

Rendelet tervezet

Pécsely Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

…/2016. (……...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

2/2016. (II.22.) rendelet módosításáról

Pécsely  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  (a  továbbiakban:  Képviselő-testület)  az
Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az
Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  f)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva az
önkormányzat a 2016 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet

(továbbiakban: rendelet) 2 .§ (1)  bekezdése helyébe az alábbi  rendelkezés lép:

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

„

1.§  (2) A  Rendelet

2.§  (4)  bekezdése

helyébe a következő

rendelkezés lép:

„2.  §  (4)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  kiadási  főösszegen  belül  a  kiadásokat  az  előirányzat-
csoportonkénti  és  kiemelt  előirányzatonkénti  részletezettségben  a  következő  összegekkel
állapítja meg:

Költségvetési bevételek előirányzata: 63.451 eFt

Finanszírozási bevételek előirányzata: 30.799 eFt

Ebből
:

belső hiány 5.000 eFt

Külső hiány 25.000 eFt

Állami támogatás megelőlegezés 799 eFt

Költségvetési kiadások előirányzata: 92.454 eFt

Finanszírozási kiadások előirányzata: 1.796 eFt



„

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

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

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

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

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások 14.328 eFt

2.  Munkaadót  terhelő  járulékok  és  szoc.
hozzájárulási adó

3.062 eFt

3. Dologi kiadások 28.844 eFt

4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 1.865 eFt

5. Egyéb működési kiadások

5.1.  Egyéb  működési  célú  támogatások   áh-n
belülre

8.764 eFt

5.2   Egyéb  működési  célú  támogatások  áh-n
belülre

635 eFt

5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök nyújtása áh-n kívülre

0 eFt

5.4.  Egyéb  pénzforgalom  nélküli  kiadások
(tartalékok)

14.374 eFt

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások 5.254 eFt

2. Felújítási kiadások 15.185 eFt

3. Egyéb felhalmozási kiadások

3.1.  Egyéb  felhalmozási  célú  támogatások  áh-n
belülre

71 eFt

3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n 
kívülre

0 eFt

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások
kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre 

0 eFt

III. Finanszírozási kiadások

1.1. Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre 0 eFt

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 eFt

1.3 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 1.796 eFt



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

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

a. Az Önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a
3. számú melléklet tartalmazza 57.570 eFt összegben.”

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

„3.§ (3)  Beruházási feladatokra az Önkormányzat  5.254 e Ft-ot fordít,  az 5.  tábla
szerinti részletezésben.”

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

„3.§ (4)  Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 15.185 eFt-ot fordít,
az 5. tábla szerinti részletezésben.”

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

„3.§ (6)    Az általános tartalék összege 14.374 e Ft.”

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

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

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

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

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

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



3. § (1)  A rendelet 5. § (10) bekezdéssel kiegészül:

A bevételi  és kiadási  előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett  elsődlegesen a

készpénzkímélő  fizetési  módot  kell  alkalmazni.  Készpénzben  történő  teljesítésre  az  alábbi

esetekben kerülhet sor:

a) közfoglalkoztatottak bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítése,

b) alkalmazottak munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítése,

c) alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjai, illetménybe nem tartozó

kiadásai,

d) Külső személyi juttatások, megbízási díjak kiadásai,

e) az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés,  K33 szolgáltatási  kiadások, K34 kiküldetések,

reklám, propagandakiadások rovatokon elszámolandó kiadások, valamint az ezekhez a kiadá-

sokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton elszámolt kiadások.

f) Az egységes rovatrend K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások.

g) az egységes rovatrend K6 beruházások rovatain elszámolandó kiadások nettó ötszázezer forintot

meg nem haladó kiadásai, valamint az ezekhez a kiadásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámí-

tott általános forgalmi adó rovaton elszámolt kiadások.

h) az egységes rovatrend K355 egyéb dologi kiadásokon megjelenő kiadások,

i) a fenti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.

(2) A rendelet 5. § (11) bekezdéssel kiegészül:

A testület felhatalmazza a Polgármestert 100.000 Ft összeg határig átcsoportosításra az általános
tartalék terhére. A hatáskör gyakorlásáról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő
költségvetés-módosítás keretében tájékoztatja.

4.§ A rendelet 1-8. mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-8. mellékletei lépnek.

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



                           Burgyánné Czibik Éva                                        dr. Tárnoki Richárd

                              polgármester                                               jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. július……...

                                                                                                                        dr. Tárnoki
Richárd 

                                                                                                                                 jegyző

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

Pécsely Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

5/2016. (VII.05.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

2/2016. (II.22.) rendelet módosításáról.

2.      Hulladékszállítási rendelet módosítása. 

Burgyánné Czibik Éva polgármester Szóban ismerteti az írásbeli előterjesztésben megküldött 
napirendi pontot.

 Tisztelt Képviselő-testület !

A  lakossági  szemétszállítási  díjakról  és  a  közterületek  tisztántartásáról  szóló
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2016. április 1-jei változása miatt kell módosítani.

A Htv.  kiegészül  az  állami  hulladékgazdálkodási  közfeladatról  szóló  rendelkezésekkel,  melyek
szerint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam:

• meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait,

• meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait,

• ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt,

• elkészíti  az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási  Tervet, amely többek között
meghatározza  a  közszolgáltatás  ellátásának  optimális  területi  lehatárolását  és  az  adott  területen
minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat,



• megállapítja,  hogy  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  rendszerelem  fejlesztése
megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek,

• megállapítja,  hogy  a  közszolgáltató  tevékenysége  megfelel-e  az  Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleményt állít ki,

• a  hulladékgazdálkodás  országos  szintű  céljainak  és  fejlesztési  irányainak  teljesülése
érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét,

• kezeli  az  önkormányzatok,  önkormányzati  társulások  által  önkéntesen  vagyonkezelés
körében rábízott vagyont,

• beszedi  a  közszolgáltatási  díjat  és  kifizeti  a  közszolgáltatóknak  a  hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat,

• kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.

Ezen  feladatok  ellátására  az  állam  létrehozta  a  Nemzeti  Hulladékgazdálkodási  Koordináló  és
Vagyonkezelő   Zártkörűen   Működő   Részvénytársaságot,  mint  koordináló  szervezetet  (a
továbbiakban: Koordináló szerv).

A helyi  közszolgáltatónak  és  a  települési  önkormányzatnak  meg  kell  adnia  minden  adatot  és
információt, ami a Koordináló szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges. A Koordináló szerv
kezelheti  és  nyilvántarthatja  ezeket  az  adatokat.  A  Koordináló  szerv  jogosult  a  számlázási,
díjbeszedési, valamint a díjhátralék-kezelési feladatkörében a személyes adatok körére vonatkozó
csoportos adatszolgáltatást kérni a járási hivatal illetékes szervétől.

Fentiekre tekintettel a számlázással és személyes adatok kezelésével kapcsolatos  helyi jogszabályi
rendelkezéseket módosítani szükséges, illetve hatályon kívül kell helyezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, és a rendelet tervezetet elfogadni
szíveskedjen.

Kérdezi, van e kérdés, hozzászólás vélemény.

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

84/2016. (06.27.) határozat

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a a lakossági szemétszállítási díjakról és a
közterületek tisztántartásáról szóló 3/2015.(II.27) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó
rendelet tervezetet megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.

Határidő: azonnal
Felelős:   Burgyánné Czibik Éva polgármester



Rendelet tervezet
Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

…./2016. (……..) önkormányzati rendelete
        A lakossági szemétszállítási díjakról és a közterületek tisztántartásáról szóló
                            3/2015.(II.27.)  önkormányzati rendelet módosításáról.

 
Pécsely Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  hulladékról  szóló  2012.  évi 
CLXXXV.  törvény  88.§  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, 13. § 
(1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§  A lakossági  szemétszállítási  díjakról  és  a  közterületek  tisztántartásáról  szóló
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ - a (4) bekezdéssel egészül ki:

„ 2. § (4) A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló  és  Vagyonkezelő  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  végzi  (a  továbbiakban: 
Koordináló szerv).”

2.§  Hatályát veszti a Rendelet 3.§ - a.

3.§  Hatályát veszti a Rendelet 4.§- a.

4.§  Hatályát veszti a Rendelet 5.§- a.

5.§  A Rendelet 8. § (1), bekezdésében a „Közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló 
       szerv” szöveg lép.

6.§  A Rendelet 9. §- a. „Közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló szerv” szöveg 
       lép.

7.§  A Rendelet 10. § (1) bekezdésében- a. „Közszolgáltató” szövegrész helyébe a
       „Koordináló szerv”  szöveg lép.

8.§  A rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ 11. § (2) A hulladékszállító jármű személyzete a hulladékot elszállításkor az ingatlan bejárata előt-
ti közterületen veszi át. Ahol a közút méreteinél fogva az ingatlan bejáratának megközelítése hulla-
dékszállító járművel nem lehetséges, a települési hulladék átvétele a legközelebbi alkalmas helyen
történik.”

9.§  Rendelet  11.§ - a (5) bekezdéssel egészül ki:

„11.§ (5) A Közszolgáltató jogosult a szerződött ingatlanhasználót felszólítani a megkötött közszol-
gáltatási szerződés módosítására, ha az ingatlanhasználó rendszeresen a szerződött  mennyiségen fe-
lül, többlethulladékot helyez el a hulladékgyűjtő edényében vagy az mellett.” 

10.§  E rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba.

Pécsely, 2016. június …..



Burgyánné Czibik Éva dr. Tárnoki Richárd
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. június …….

dr. Tárnoki Richárd

jegyző

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

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete

            a lakossági szemétszállítási díjakról és a közterületek tisztántartásáról
                        szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

3.       Király Andrea védőnő éves beszámolója.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Ismerteti Király Andrea védőnő éves beszámolóját.
Személy szerint a védőnő munkájával elégedett. Javasolja a beszámoló elfogadását.

Kérdezi, van e további, hozzászólás vélemény.

Észrevétel, hozzászólás nem volt.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását. 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:

85/2016.(06.27.) határozat

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Király Andrea védőnő éves beszámolóját
megismerte és azt elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

4.         ICON Hungary Kft. megbízási szerződése. .



Burgyánné Czibik Éva polgármester: A pécselyi óvodát tulajdonló 4 önkormányzat 2016-03-17.-i
együttes ülésén már döntött a 38/2016. (03.17.) sz.  határozatában hogy a ICON Hungary Kft  (1046
Budapest, Szent László Tér 6.) képviseli:Pesti Gábor ügyvezetővel köt vállalkozási szerződést. Azt
megelőzően a (TOP-1.4.1-15) „ A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást  segítő  intézmények,  közszolgáltatások  fejlesztésével”  megnevezéssel  kiírásra  került
pályázaton  a  Tündérkert  Óvoda  Kökörcsin  Tagóvoda   (  Pécsely,  Iskola  u.  181.  )  átalakítása,
felújítása-bővítése, és új bölcsőde kiépítése projekt megvalósítása érdekében az óvodát fenntartó és
egyben tulajdonos  négy önkormányzat – Balatonszőlős Község Önkormányzata,Dörgicse Község
Önkormányzata, Pécsely Község Önkormányzata, Vászoly Község Önkormányzata-  Konzorciumi
Együttműködési  Megállapodást  megkötéséről  döntött,  mely  kapcsán  a  Konzorcium vezetőjének
Pécsely Község Önkormányzatát  és annak mindenkori polgármesterét választják meg. A nyertes
pályázatíróval  megkötendő  szerződés  kapcsán  merült  fel  ,hogy  a  szerződésben  csak  a  gesztor
településsel kötne szerződést azaz Pécsely Önkormányzatával és a díj továbbszámlázásra kerülne a
társ önkormányzatok felé a tulajdonrészük arányában. A teljesítést  8 napban határoznák meg az
Önkormányzatok  részére.  Kéri,  aki  ezzel  a  technikai  módosítással  egyetért  az  támogassa  és
szavazza meg az előterjesztését.
Kérdezi, van e kérdési, 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:

86/2016. (06.27.) határozat

1.   Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 38/2016. (03.17.) határozatát az 
alábbiak szerint módosítja.

2. Az  Operatív Program keretében megjelent (TOP-1.4.1-15) „ A foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 
megnevezéssel kiírásra került pályázaton az  Önkormányzat  által részben  fenntartott és 
működtetett Tündérkert Óvoda Kökörcsin Tagóvoda  ( Pécsely, Iskola u. 181. ) átalakítása, 
felújítása-bővítése, és új bölcsőde kiépítése tárgyában a Pályázatkészítési és Menedzselési feladatok
ellátására a benyújtott árajánlatban foglaltak szerinti tartalommal és, azzal azonos mértékű  
összeggel a ICON Hungary Kft  (1046 Budapest, Szent László Tér 6.) képviseli:Pesti Gábor 
ügyvezetővel köt vállalkozási szerződést.

3. Pécsely Község Önkormányzata a szerződésből fakadó pénzügyi kötelezettségét az óvodában 
tulajdoni hányaduknak megfelelő és azzal azonos mértékben a résztulajdonos Önkormányzatoknak 
továbbszámlázza, azzal, hogy fizetési teljesítésére maximum 8 napot biztosít a társtulajdonos 
önkormányzatoknak.

4.   A kötelezettségvállalás fedezetét a 2016.évi költségvetés felújítási kiadások terhére biztosítja



5.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a
szerződés aláírására. 

Határidő:  2016-07-04                
Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

 5.                Falunapi programok és költségek megtárgyalása.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: A napirendi pontot szóban terjeszti elő.

A XVIII. Pécselyi Falunapok 2016. július 15-16.-án kerülne megrendezésre, melynek a tervezett 
programját ismertetné, majd kéri, hogy a pénzügyi költséggel járó és még testületi döntéssel nem 
alátámasztott programokat fogadják el.

Felolvassa a programtervezetet:

2016. július 15. péntek

17,00 Térzene, borkóstoló. Helyszín: Hosszú utca buszforduló. 

17,15 Borrendek zenés felvonulása.

17,30 Emlékfa ültetés a templomkertben. A fát ülteti Kósa Sándor és Vári Kovács Gáborné. 

18,00 Faültetés az elmúlt egy évben született gyermekeknek (helyszín: Születés Park).

18,30 Kiállítások megnyitója. Helyszín: iskola tornaterme. A kiállítást megnyitja: Farkas Balázsné 
Petrikowsky Marianna. Citerán közreműködik: Kovács Imre 

19,00 Pécselyi Falunapok megnyitója az iskola udvarán. 

„Pécselyért érdemrend” kitüntetés és „Az Év Fiatalja” cím átadása.

19,30 Borrendi avatás

21,00 Utcabál, zenél Nyári Dezső és zenekara

2016. július 16. szombat

8,00-12,00 Főzőverseny

12,30 Zsűrizés

14,00-18,00 Helyi és környező települések termelőinek bemutatkozása.

14,00 Játszóház  

15,00 Főzőverseny eredményhirdetése 

17,00 Népszerű musicalek Nagy Sándor színművész tolmácsolásában.



18,00 50 éves osztálytalálkozó

20,00 Világhírű operettek, ismert külföldi és magyar táncdalok Peller Annával

21,00 Bál hajnalig a Digital Band együttes közreműködésével

Kiállítások az iskola épületében:

Hét évezred emlékei gyűjtemény

(Dr. Józsa Tivadar)

Tündérkert Óvoda Kökörcsin Tagóvoda óvodásainak munkái

Mencshelyi Csipkeverő Hagyományokat Ápoló Csipkeverők Baráti Kör tagjainak munkái

Balatonfüredi Örökségünk Hímzőműhely munkái

Vári Kovács Gábor szobor kiállítása

Reformkori hangulat

(Ujhegyi Gyuláné munkái)

Ingyenes programok:

10,00 – 13,00 csillámtetkó

12,00 - tól ugrálóvár

Liga Andrea képviselő: Javasolja, hogy akik társadalmi munkában részt vettek azok név szerint 
legyenek felsorolva ,illetve azok a vállalkozások, vállalkozok is akik a falú életében hozzájárultak a 
fejlődéshez azaz munkát végeztek.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: A képviselő asszony javaslatának megfelelően felolvassa 
majd. 
Akkor kérné, döntsenek a pénzügyi vonzattal járó fellépők és szórakoztatok kérdésében.
Javasolja egyenként.
Peller Anna fellépő művész világhírű operetteket és külföldi és magyar táncdalokat adna elő július 
16.-án este 20.00 órai időponttól, 60 percben. A fellépés költsége Bruttó: 177.800 Ft lenne.
Kérdezi, van e kérdés, 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:

87/2016. (06.27.) határozat



1.  Pécsely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2016.  évi  Falunapi  rendezvény
programjaként  2016-07-16.  20.00  óra  kezdéssel  elfogadja,  és  egyben  megrendeli, Peller  Anna
fellépő  művész  előadásában  -  világhírű  operettek  és  külföldi  és  magyar  táncdalok-  műsorterv
szerinti zenei produkciót a megküldött ajánlat szerinti tartalommal mindösszesen bruttó: 177.800 Ft
összegben, mely tartalmazza az útiköltséget is.
2.    Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések  megtételére  és  a  szerződés
megkötésére  a  művésznőt  képviselő  MUSICAL ART Kft  (székhely:1211 Budapest,  II.  Rákóczi
Ferenc út 107-115/c )
3.  A kötelezettségvállalás összegét a 2016 évi költségvetés dologi kiadásain belül az egyéb szolgál-
tatások terhére biztosítja.

Határidő: 2016. július 14.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Ugrálóvár üzemeltetésére, a falunap szombatjára a tavaly is
leszerződött Hardi Lászlóné e.v. (székhely: 8300 Tapolca, Berzsenyi u. 5. 2/9.) vállalkozót bízná 
meg. A tavalyihoz hasonlóan a „törpikés ugrálóvárat” hoznák 5 órára 50.000 forintért és ezen felül 
adnánk egy óra ajándékot. Így összesen 6 órát tudnák a gyermekek használni a légvárat. Ugrálóvár 
továbbra is a gyermekeknek ingyenes lenne. Javasolja Hardi Lászlóné e.v. megbízását  Bruttó: 
50.000 Ft. összegben ugrálóvár üzemeltetésére a július 16.-i szombati falunapi rendezvényre.
Kérdezi, van e kérdés, 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:

88/2016. (06.27.) határozat

1.   Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi Falunapi rendezvény
programjaként 2016-07-16.-ra elfogadja, és egyben megrendeli,  Hardi Lászlóné e.v. (székhely:
8300 Tapolca, Berzsenyi u. 5. 2/9.)  .ajánlat  ugrálóvár működtetésére 5 óra + 1óra grátisz idő-
tartamra mindösszesen Bruttó: 50.000 Ft összegben. Az ugrálóvár igénybevételét fenti időtar-
tamra a gyermekeknek ingyen biztosítja az önkormányzat.

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. július 14.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester



Burgyánné Czibik Éva polgármester: A Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekarának fellépti 
díja Bruttó: 88.900 Ft. , mely 2 óra időtartamot foglalna magában. Fellépésük2016-07-15. 18.00-
20.00 óra időtartamban, megrendezésre kerülő térzenét illetve zenés borrendi felvonulást tartalmazó
műsorterv szerinti zenei produkciót foglalna magában a megküldött ajánlat szerinti tartalommal. 
Kérdezi, van e kérdés, 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:

89/2016. (06.27.) határozat

1.  Pécsely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2016.  évi  Falunapi  rendezvény
programjaként  megrendeli  2016-07-15.  18.00-20.00  óra  időtartamban,  a  Balatonfüred  Város
Koncert  Fúvószenekarának előadásában  megrendezésre  kerülő térzenét  illetve  zenés  borrendi
felvonulást tartalmazó műsorterv szerinti zenei produkciót a megküldött ajánlat szerinti tartalommal
egyezően mindösszesen bruttó: 88.900 Ft összegben, mely tartalmazza az útiköltséget is.
2.    Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések  megtételére  és  a  szerződés
megkötésére  a  Balatonfüred  Város  Koncert  Fúvószenekarát  képviselő  Balatonfüred  Kulturális
Nonprofit Kft (székhely: 8230-Balatonfüred, Honvéd u. 2-4.)
3.  A kötelezettségvállalás összegét a 2016 évi költségvetés dologi kiadásain belül az egyéb szolgál-
tatások terhére biztosítja.

Határidő: 2016. július 14.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Csillámtetkó  szolgáltatásra Bendéné Májer Hajnalka 
egyéni vállalkozó kérnék fel a falunap idejére mely a gyermekeknek ingyenes lenne ennek 
időtartama 3 óra lenne 8000Ft/óra díj mellett azaz Bruttó: 24.000 Ft.
Kérdezi, van e kérdés, 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:

90/2016. (06.27.) határozat

1.   Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi Falunapi rendezvény
programjaként  elfogadja,  és  egyben megrendeli,  Bendéné Májer  Hajnalka egyéni  vállalkozó
„csillámtetoválás” gyerekeknek .ajánlat mindösszesen Bruttó: 24.000 Ft összegben, mely 3 óra



időtartamra vonatkozik. Az „csillámtetoválás” igénybevételét fenti időtartamra a gyermekeknek
ingyen biztosítja az önkormányzat.

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. július 14.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Burgyánné Czibik Éva polgármester: A borrend taggá történő avatás költségére előzetesen 
50.000 Ft kalkuláltak, mely összeg a borrendnek fizetendő. Keresztesi Ferenc nagyon sokat tett 
eddig is a településért talán kijelentheti, hogy ebben egyöntetű a testület véleménye. Ebbe benne 
lenne az ezzel járó számla alapján történő összes költség. 
Kérdezi, van e kérdés, 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:

91/2016. (06.27.) határozat

1.   Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi Falunapi rendezvény
programjaként a Borrend tagi avatás költségére Bruttó: 50.000 Ft összeget különít el.

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. július 14.

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester

6.                  VEOL honlapon történő közzététel költségének viselése.

Burgyánné Czibik Éva polgármester: Szeretné leszögezni, hogy igazságtalannak, tartja, hogy
neki kéne befizetni a VEOL honlapon való közzététel önkormányzatra eső költségét. Melynek
megfizetéséről  az utolsó együttes  testületi  ülésen  már  döntött  a  másik  három önkormányzat.
Továbbá  ebben  a  kérdésben  tett  nyilatkozatát  ezennel  visszavonja,  és  nem  kívánja
magánszemélyként megfizetni a felmerült költséget. Kérdezi a pécselyi testület hajlandó kifizetni
a rá eső költséget, mely tulajdonrész arányában terheli az önkormányzatot.



ifj. Mészáros József  alpolgármester:  Az Önkormányzat nevében hoztak döntést az egyezség
kapcsán ,így az önkormányzatnak kell  kifizetnie.  Ettől  függetlenül  ő most  is  fenntartja  azon
véleményét hogy az egész per és egyezség arra vezethető vissza, hogy egy olyan levél került
kifüggesztésre ami nem lett egyeztetve a testülettel. Ezért gondolja most is úgy hogy erkölcsileg
a polgármesternek kellett volna megfizetnie.

Burgyánné  Czibik  Éva polgármester:  Kéri  szavazzanak,  hogy  a  www.veol.hu honlapon
történő közzététel költségét mely összességében 110.000 Ft + Áfa  Pécsely önkormányzata az
iskolában képviselt tulajdoni arányuknak megfelelően vállalja e. 

Kérdezi, van e további kérdés, 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 alábbi határozatot hozta meg:

92/2016. (06.27.) határozat

Pécsely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2016.  május  10.-én  megtartott
Veszprémi Törvényszék tárgyalásán (ügyszám: 5.P.20.349/2016/5. ) létrejött egyezség keretében
az abban foglalt kötelezettség www.veol.hu honlapon való közzétételével felmerült 110.000 Ft +
Áfa összeget a Pécsely Önkormányzat, mint a Pécselyi Iskola résztulajdonosa, tulajdonrészének
arányában viseli. 

Határidő:  2016-06-30                

Felelős: Burgyánné Czibik Éva  polgármester

7.         Tájékoztató az Alapítvánnyal tartott I. egyeztető tárgyalásról.

Burgyánné Czibik Éva polgármester:  Tájékoztatja a Képvisel –testületet, hogy Pécsely Község
Önkormányzatának polgármestereként a másik 3 érintett testület polgármesterével a törvényszék
5.P.20.349/2016/5.  szám  alatt  jóváhagyott-  egyezségben  foglaltak   I.  Egyezségi  tárgyalás
megtartására - figyelemmel a fentebb felolvasott határozatra,  2016. június 20.-án 17.00 órakor az
egyeztető  tárgyalást  megtartották.  Melyen  a  Balaton–felvidéki  Nemzeti  Oktatási  Nevelési
Közhasznú  Alapítvány  delegált  képviselőknek  az  önkormányzatok  közös  javaslat  csomagját
átadták,  és  azt  a  választ  kapták,  hogy a  javaslat  megvitatása  után  az  Alapítvány  megküldi  az
álláspontját. Az önkormányzatok közös javaslatcsomagja betekintésre rendelkezésre áll a lakosság
részére is. ( jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.) 

Burgyánné Czibik Éva polgármester:   

Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 18.35 órakor bezárta.

k.m.f.

http://www.veol.hu/
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