Iktatószám:SZ/374/2/2013.
Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. június 27-én (14.00-16.30) megtartott rendes nyílt képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Szöllősi Ferenc polgármester, Fazekas Barna alpolgármester, Árva Anikó, Berecz
Gábor, Karsai András, Kónya József, dr. Kuszák Róbert, Podmaniczki József, Tóthné Szentandrássy
Csilla, képviselők, Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző, Jeney Erzsébet irodavezető, Kovács Zoltán
irodavezető, Szilágyiné Rab Tímea mb. irodavezető, Csúzi István irodavezető, dr. Gacs Gabriella
csoportvezető, Bécsi Géza közterület-felügyelő, D. Nagyné T. Adrienn irodavezető, Tűhegyi Ilona
PVOB vezetője, Pereg László Pécel Kft. ügyvezetője, Kállai Éva jkv.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendes képviselő-testületi ülés alkalmából, az ülést megnyitom.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 fővel jelen van, így határozatképes. Zsadányi Zsolt
képviselő igazoltan van távol, Sarlós Imre később érkezik. A kiküldött napirendi pontok közül
leveszem a 17. pontot, a „Javaslat a hulladékgazdálkodási szolgáltatás pályázat társulási benyújtására.”
Kérem szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
206/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III. 4.)
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a helyi adókról szóló 28/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat Pécel Város Önkormányzata és a K&H Bank Zrt. között létrejött folyószámla szerződés
módosítására
4. Javaslat Pécel Város Önkormányzata adósságátvállalással kapcsolatos döntésre
5. Javaslat Pécel Város Önkormányzatának 2013-2018 évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának elfogadására
6. Javaslat Pécel Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosítására
7. Javaslat az Optimum Bróker Biztosítási Alkusz Kft.-vel kötött reklámszerződésből eredő jog
engedményezéséről
8. Javaslat a 125/2013. (IV. 25.) számú határozat hatályon kívül helyezésére
9. Javaslat a Péceli Hírek című újság kiadására, nyomdai előállítására és terjesztésére vonatkozó
beszerzési eljárás kezdeményezésére
10. Javaslat a Péceli Spartacus Sportegyesület sportlétesítmény használatára irányuló kérelme
elbírálására
11. Javaslat Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje feladatváltozására a 2013/2014-es nevelési évre
vonatkozóan
12. Javaslat a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló
elfogadására
13. Javaslat az Európai Mobilitási Hét keretében 2013. szeptember 22-én rendezendő „Európai
Autómentes Nap” kezdeményezéshez való csatlakozásra
14. Javaslat a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületi elnevezések módosítására
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15. Javaslat Pécel Város Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének
elfogadására
16. Javaslat elidegenítési címjegyzék megállapítására
17. Javaslat Pécel Város Önkormányzat tulajdonát képező közterületi információs táblák, valamint az
autóbusz megállók várópavilonjainak reklámcélú hasznosítására
18. Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatal Környezeti Fenntarthatósági Tervének elfogadására
19. Polgármesteri tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt, az önkormányzatot érintő
fontosabb eseményekről, és javaslat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolójelentés elfogadására
Zárt ülés keretében
20. Javaslat a 2013. évben „Pécel Város díszpolgára”,
egészségügyi és szociális dolgozója” cím adományozására

„Pécelért” kitüntető cím, és „az év

Szöllősi Ferenc - Polgármester
Mielőtt elkezdenénk a napirendi pontok tárgyalását, szeretnék kérni tőletek valamit.
Önkormányzatunkkal szemben, a Zeneiskolától mintegy 30 méterre Nemzeti Dohánybolt megnyitását
tervezik, amit sérelmezek. Az iskolák, óvodák, bölcsődék környezetében nyitnak meg olyan
intézményt, ami a teljes kormányprogrammal szemben áll. Eddig annyit sikerült elérni, hogy 6
különböző hatóságnak írtunk tiltakozó levelet ez ügyben. Kónya képviselő úrtól kaptam egy kivonatot,
amely tartalmazza a Nemzeti Dohányboltok területi elhelyezésével kapcsolatos szabályokat. „ Az
elnyert koncessziós jog alapján az adott településen, kerületben, annak közigazgatási határain belül,
bárhol nyitható dohánybolt.” Ez ellent mond mindenfajta európai törekvésnek, amely a gyerekeink
megkímélését szolgálná. A jelenlegi szabályok szerint semmilyen módunk nincs arra, hogy ezt
megakadályozzuk. Amennyiben záros határidőn belül nem sikerül eredményt elérni, össze fogok
szedni egy jelentős társaságot, hogy demonstratív felvonuljunk a dohánybolt elé és tiltakozzunk.
Megkértem Szűcs Lajos urat, hogy hathatósan segítsen ebben. Azt mondta, ha mi nem akarunk itt
dohányboltot, akkor nem lesz.
Kónya József
A Nemzeti Nonprofit Zrt. aki összefogja ezt az egészet, ő hivatott intézkedni bármilyen ügyben. A
Kormány által előírt előírásokat ellenőrzi, betartatja, valamint a Pest Megyei Vámhivatal, aki még
eljár ez ügyben.
-----1 Napirendi pont ----Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III. 4.)
önkormányzati rendelet módosítására
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Akinek észrevétele, hozzászólása van az előterjesztéssel kapcsolatban, kérem jelezze. Amennyiben
nincs, kérem szavazzunk a rendeletalkotási javaslatról.
Rendeletalkotási javaslat
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
megalkotta Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VII.08.) önkormányzati
rendeletét a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
----- 2 Napirendi pont ----Javaslat a helyi adókról szóló 28/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Akinek észrevétele, hozzászólása van az előterjesztéssel kapcsolatban, kérem jelezze.
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dr. Kuszák Róbert
Rajtam kívül két képviselő nyújtott be ezzel kapcsolatban javaslatot. Az egyikkel úgy láttam egybe
cseng a véleményünk, Szentandrássy Csilla képviselő társam is hasonlóakat fogalmazott meg, mint
én. Az összes adónemre lehetett valamiféle gondolatot, javaslatot kifejteni. A kommunális adó nem
problémás, jól működő adónem. Az építményadó kapcsán lenne olyan javaslatom, hogy amennyiben a
vállalkozás nem működik, 50%-ban csökkentett adót kellene fizetni, vagy egyáltalán nem kellene
ráterheli a válságban a vállalkozókra az építményadót. A telekadó anarchikus pont városunkban.
Elkezdődött egy olyan folyamat kialakulni, ami konszolidálttá tenné az adózást. Egyeztettem az adó
osztály vezetőjével, és lehet azt látni, hogy a csökkentett másfél milliárd önkormányzati bevételbe n
nagyon pici hányadot jelent. 22 millió Ft a tavaly évi realizált telekadó bevétel. Nagyon sok embernek
problémát okoz, főleg magánszemélyekre gondolok. Nagyon problémás ez az adónem, hiszen nincs
még egy olyan adó, ami a vagyontárgyra terhelné a kötelezettséget, de ez nem hoz hasznot, mert
nyereséget nem tud produkálni. Válság van, eladhatatlanok a telkek. Azt is lehet látni, hogy
többszöröse a bizonyos területek adója, mint egyes területek adója. Az aránytalanságok még az adózás
rendjéről szóló törvény előírásainak sem tesznek minden esetben eleget. Ezért tettem arra javaslatot,
hogy egységesebb adópolitikát kellene kialakítanunk. Ez a 10 millió Ft töredéke annak, amit az elmúlt
évben ÖNHIKI pályázaton nyert a város. Örömmel vettem, hogy beépült az adórendeletbe az, hogy
forgalomképesek lehessenek az önkormányzati és a magánszemélyek telkei is, hiszen 4 év
mentességet sikerült beépíteni a rendeletbe a javaslatom kapcsán. A nem magáncélú hasznosítású utak
tekintetében is célszerű és értelemszerű, ha engedik, hogy közintézmény ingyenesen járjon anélkül,
hogy fenntartási költsége lenne egy útra, akkor még őt terheljük adóval. Kérném, hogy a jövőre való
tekintettel, csökkentsük egy átlagos mértékre ezt az adónemet. Az általam javasolt 10-15.000 Ft
mérték lehetne.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
A telekadó 2011-ben került bevezetésre 250 Ft/m2 egységes áron. Akkor nagyon sok kritika érte az
önkormányzatot, pont azért, amit most képviselő úr elmondott. Született néhány képviselői vélemény,
mely szerint ha a felére csökkentenénk, az már elfogadható lenne. Nem a felére csökkentettük, hanem
az 1/4-énél is kevesebbre. Most még mindig ott tartunk, hogy nem elfogadható. Normál gazdasági
körülmények között egyetlen fillér sem elfogadható, a vagyonérték megőrzése lenne az alapvető cél.
Ha figyelembe vesszük az önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetét, az önkormányzat jelenlegi
finanszírozását, érdemes meggondolni, mert az állam elvárja az adózást. Egyes normatív
támogatásokat ahhoz köt, hogy az adott önkormányzat adóztat-e vagy sem. Honnan szerezzünk
bevételt? A mai körülmények között az önkormányzat jelen pillanatban 0 Ft-tal rendelkezik, 90 milliós
adóssághalmazzal szemben. Jelen pillanatban nem látok más lehetőséget, nem kaptunk ígéretet arra,
hogy ebből a helyzetből ki fogunk tudni mászni. Abban egyetértek, hogy valamilyen szinten
racionalizálni kell az adóinkat, de azt ne egy ilyen év közepén tegyük meg, hanem kezdjük el talán a
szeptemberi első rendes testületi ülésen. Így a következő évi adóba már be tudjuk építeni azokat az
elképzeléseket, melyeket a képviselők felvetnek. Ez nem befolyásolja az idei költségvetést, ahol a
meglévő adónemmel számoltunk. Ha ezeket kihúzzuk akkor igazán nagy bajban lesz az
önkormányzat.
Berecz Gábor
Az adócsoport vezetőjével már korábban beszélgettünk, hogy ha az építmény adó átalakítása a bevétel
arányában történne, mint az iparűzési adónál. Gabika azt mondta, hogy törvényi jogszabály van erre,
Kuszák úr pedig azt mondta, hogy lehet. Akkor most van, vagy nincs rá lehetőség?
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Ha már adóztatni kell, én is egyet tudok azzal érteni, hogy ilyen irányba menjen el, akinek a
vállalkozása több pénzt termel, többet fizessen.
Árva Anikó
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és azzal szeretné módosítani a rendelet-tervezetben a
kommunális adó tekintetében a kedvezményt, ami nem adómértékre vonatkozna, így jelentős bevétel
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kiesést nem jelentene. A módosítás arra vonatkozna, hogy adómentesség esetén nem a felújítástól
számított 5 éves időtartamra, hanem 100.000 Ft-ra lenne a maximum plafon megadva.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Befogadom a módosító javaslatot.
dr. Kuszák Róbert
Az építményadóval kapcsolatban én azt gondolom, a kormány ad egy lehetőséget az adótörvényben az
önkormányzatoknak széleskörűen, hogy olyan mentességeket építhetünk be, amit szeretnénk. Ha lehet,
a nem működő vállalkozás építményadója tekintetében egy bevételarányos adóztatás legyen. Érzem a
polgármester úr jó szándékát, érzékeli, hogy ezek az adók fontosak az önkormányzat szempontjából,
de semmiképp nem a választópolgárokra, a magánszemélyekre szeretnénk ezt telkenként 50-100.000
Ft-ban megjeleníteni. Ezek a telekadók a bevásárlóközpontokra vonatkoznak, amik a városi polgárok
pénzét veszik el. Ezeket a nagyobb vállalkozásokat arra kell ösztökélni, hogy Magyarországra is
gondoljanak, és adjanak vissza valamit a városoknak, de semmiképp nem arra, hogy magánemberek
nyomorultan érezzék magukat. Nagytarcsán pl. ennek az adónemnek 20 Ft a mértéke. Általában azt
mondják, hogy a vállalkozásokra építik ezt az adónemet. Én is azt mondom, hogy ezt az évet ne
bántsuk, de a jövőre való tekintettel kell egy kiegyensúlyozott telekadó és építményadó, de úgy, hogy
a polgároknak a jólétét, jóérzését, igazságérzetét ne veszélyeztesse.
Podmaniczki József
A Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát a kommunális adónál teljes mértékben tudom támogatni.
Úgy gondolom, hogy egyáltalán nem lesz észrevehető ennek a mentességnek a beépítése. Mindenképp
jót fogunk tenni a várossal, néhány olyan kommunális beruházás is megvalósulhat, amire a városnak
esetleg nincs pénze. A telekadónál mindenképp jó ötlet, hogy azok az utak ne adózzanak, amelyeket
közcélra is lehet hasznosítani. Hiányolom az anyagból, amit az előző üléseken még Sarlós Imre hozott
elő, miszerint azok a telkek, melyek nem hasznosíthatók a Felsősor utcai telekvégek, amelyek nem
megközelíthetőek közútról, mentesítve legyenek. Erre nincs semmiféle utalás. Kérném, hogy ez is
kerüljön kidolgozásra.
Berecz Gábor
Nem olyan rég megszavaztuk, hogy a helyi vállalkozókat támogatjuk 2 millió Ft-ig az iparűzési
adóból. Szeretnék tájékoztatást kapni a következő rendes testületi ülésre, hogy hol tart az ügy.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Több hozzászólást nem látok, kérem szavazzunk a bizottság módosításával együtt a rendeletalkotási
javaslatról.
Rendeletalkotási javaslat
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
megalkotta Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (VII.04.) önkormányzati
rendeletét a helyi adókról szóló 28/2010 (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A
rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
-----3 Napirendi pont ----Javaslat Pécel Város Önkormányzata és a K&H Bank Zrt. között létrejött folyószámla szerződés
módosítására
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Jegyző asszonnyal voltunk közösen bent a K&H Bankban egy megbeszélésen és a helyszínen a
folyószámla hitelszerződésünket felmondták, de 2 hónapra meghosszabbították. Idő közben több
bankkal felvettük a kapcsolatot. Vélhetően kiváltható, hisz folyószámla hitelszerződés nélkül egy
önkormányzat nem tud működni, két adózás közötti időszakot valamivel mindig át kell hidalni. Erről a
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2 hónapos meghosszabbításról kell szavazni. Amennyiben nincs hozzászólás, kérem szavazzunk a
határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testület ének 207/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi
határozata a Pécel Város Önkormányzata és a K&H Bank Zrt. között létrejött folyószámla
szerződés módosításáról:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Pécel Város Önkormányzata és a
K&H Bank Zrt. között 2012. június 28-án létrejött folyószámla szerződés érvényességét 60 nappal,
2013. augusztus 28-ig meghosszabbítja változatlan feltételekkel. Felkéri a polgármestert a szerződés
módosítás aláírására.
A megtett intézkedésekről számoljon be a következő képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2013.június 30.
Felelős: polgármester
-----4 Napirendi pont ---Javaslat Pécel Város Önkormányzata adósságátvállalással kapcsolatos döntésre
Szilágyiné Rab Tímea
Az előterjesztés az adósságátvállalással kapcsolatos döntés folyamatát biztosítja. A határozati
javaslatokat a költségvetési törvény 72.§ (6) bekezdése adta meg. A bankokkal folytatott
megbeszélések alapján kellett pontosítani. Volksbanktól minden adatot megkaptunk. Az OTP bank
viszont azt mondta, hogy a konszolidációs folyamathoz nem szükséges sem a névérték sem a darab
szám, elég nekik az összeg és az ISIN kód. Ezért kérném, hogy a határozati javaslatból a kipontozott
rész kerüljön törlésre.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
A tárgyalások során elhangzott az a K&H-nál, hogy mindaddig semmiféle szerződést nem írnak alá,
amíg ki nem derül, hogy a kormány által a konszolidáció bejelentését követően kitalált 7%-os
konszolidációs adót ki fogja fizetni. A K&H azt mondta, csak abban az esetben fogja a 3 oldalú
szerződést aláírni, ha ennek a 7%-nak a költségeit az önkormányzatok magukra vállalják. Nem
gondolom, hogy a kormánynak az volt a szándéka, hogy az egyik kezével ad, a másikkal elvesz. Még
van egy napunk, mert a kormányhatározat úgy szól, hogy minden aláírásnak június 28-áig meg kell
történni. Amennyiben nincs hozzászólás, észrevétel, kérem szavazzunk az 1. határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
208/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pécel Város Önkormányzata a
Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési
törvény) 72.§ (6) bekezdése, valamint a Magyar Állam és Pécel Város Önkormányzata között 2013.
február 28-án megkötött megállapodásban (továbbiakban: kétoldalú megállapodás) foglaltak
végrehajtása érdekében 1.778.950 CHF összegben 2013. június 28-ai értéknappal, a kétoldalú
megállapodás 8. pontja szerint legkésőbb 2013. június 28-ig megkötésre kerülő megállapodásban
foglaltak szerint - visszavásárol a HU0000339676 ISIN azonosítószámú "Pécel 2027" Kötvényből.
A Képviselőtestület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert a kötvény
névértéken történő visszavásárlási nyilatkozat megtételére, illetve az útmutatóban foglalt valamennyi
szerződés és megállapodás aláírására, valamint felhatalmazza, hogy intézkedjen a kötvények
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vonatkozásában a kötvény kibocsátás feltételeit tartalmazó Információs Összeállítás illetve az Okirat
módosításának lehető legkorábban történő kezdeményezéséről a KELER Zrt.-nél annak érdekében,
hogy a konszolidációt követően esedékessé váló kamat- illetve tőkefizetési kötelezettség teljesítéséig,
az Okiratcsere megtörténjen.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: polgármester
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Kérem szavazzunk a 2. határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
209/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat:

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pécel Város Önkormányzata a
Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban:
költségvetési törvény) 72.§ (6) bekezdése, valamint a Magyar Állam és Pécel Város
Önkormányzata között 2013. február 28-án megkötött megállapodásban (továbbiakban:
kétoldalú megállapodás) foglaltak végrehajtása érdekében 858.710.504 darab 1 névértékű
értékpapírt 5.802.098 CHF összegben 2013. június 28-ai értéknappal, a kétoldalú
megállapodás 8. pontja szerint legkésőbb 2013. június 28-ig megkötésre kerülő
megállapodásban foglaltak szerint - visszavásárol a HU0000343199 ISIN azonosítószámú
"Pécel 2028" Kötvényből.
A Képviselőtestület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert a
kötvény névértéken történő visszavásárlási nyilatkozat megtételére, illetve az útmutatóban
foglalt valamennyi szerződés és megállapodás aláírására, valamint felhatalmazza, hogy
intézkedjen a kötvények vonatkozásában a kötvény kibocsátás feltételeit tartalmazó
Információs Összeállítás illetve az Okirat módosításának lehető legkorábban történő
kezdeményezéséről a KELER Zrt.-nél annak érdekében, hogy a konszolidációt követően
esedékessé váló kamat- illetve tőkefizetési kötelezettség teljesítéséig, azaz 2013. október 31ig az Okiratcsere megtörténjen.
Határidő: 2013.június 30.
Felelős: polgármester
----- 5 Napirendi pont ----Javaslat Pécel Város Önkormányzatának 2013-2018 évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának elfogadására
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Akinek észrevétele, hozzászólása van az előterjesztéssel kapcsolatban kérem jelezze.
Berecz Gábor
Az Oktatási és Vallási Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat a
képviselő-testületnek.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Több hozzászólást nem látok, kérem szavazzunk az 1. határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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210/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi Pécel Város
Önkormányzatának 334/2009. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott Esélyegyenlőségi
Helyzetelemzését és Programját.
Határidő: 2013. július 1.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Szavazzunk a 2. határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
211/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező Pécel Város Önkormányzatának helyzetelemzést és az intézkedési tervet is magába foglaló - 2013 – 2018. évekre szóló Helyi
Esélyegyenlőségi Programját.
Határidő: 2013. július 1.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
----- 6 Napirendi pont ----Javaslat Pécel Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosítására
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Akinek észrevétele, hozzászólása van az előterjesztéshez, kérem jelezze.
dr. Kuszák Róbert
Örülünk a szennyvízpályázatnak, hogy sikerült nyerni a II. fordulóban is, de úgy hallom, hogy van egy
önerő csökkentési pályázati lehetőség. Ez ebbe be van már építve?
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Igen. Több hozzászólást nem látok, kérem szavazzunk a határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
212/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő – testülete az alábbi sorral kiegészíti 98/2013. (III.28.) számú
határozatával elfogadott 2013. évi közbeszerzési tervének III. részét:
Közbeszerzés tárgya

III. Szolgáltatásmegrendelés

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

Tervezett eljárási
típus

Az eljárás
A szerződés
megindításának,
teljesítésének
illetve a
várható
közbeszerzés
időpontja vagy a
megvalósításának
szerződés
tervezett időpontja
időtartama

Becsült érték
( nettó Ft)
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Pécel Város
Önkormányzat
intézményeinek
villamos energia
beszerzése

Kbt. III. része
szerinti
nemzeti
eljárási rend

nyílt

2013. 10.01.

2014.12.31.

Határidő: A beszerzés megindítására 2013. október 1.
Felelős: polgármester

-----7 Napirendi pont ----Javaslat az Optimum Bróker Biztosítási Alkusz Kft.-vel kötött reklámszerződésből eredő jog
engedményezéséről
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Amennyiben van kérdés, észrevétel, kérem jelezzétek.
Árva Anikó
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és módosító javaslata is volt. (Ismerteti a módosítást.)
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Befogadom a módosító javaslatot.
dr. Kuszák Róbert
A Topolyos területe még mindig ennél a társulatnál van? Szándékozunk ezzel valamit csinálni, a
jövőre nézve?
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Igen szándékozunk, mindenképp sportcélra szeretnénk ezt a területet felhasználni. Nemrég voltam egy
összejövetelen, ahol egészen magas szintről kaptam arra nézve ígéretet, hogy a választások után Pécel
városának segíteni fognak abban, hogy jelentős sportlétesítményt ott létre tudjunk hozni. Jelen
körülmények között nem lenne érdemes ezt a területet elkótyavetyélni. Helyileg nagyon jól
hasznosítható. Több hozzászólást nem látok, a módosító javaslattal együtt kérem szavazzunk a
határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
213/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 69/2013. (II. 28.) számú Kt. döntés
alapján az Optimum Bróker Biztosítási Alkusz Kft.-vel (székhely: 1102 Budapest, Szent László tér
20., a továbbiakban: Kft.). kötött Reklámszerződésből származó bevétel jogát 2013. július 1. napjától a
Pécel Fejlődéséért Közalapítványra (Közalapítvány) engedményezi.
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. mellékletét képező, az Önkormányzat, a Kft. és a
Közalapítvány között kötendő 3 oldalú megállapodás aláírására.
A képviselő-testület felkéri a Pécel Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriumának elnökét, hogy évente
legalább egyszer minden év júniusáig számoljon be, hogy milyen bevételre tett szert ezáltal és milyen
célra használta fel ezt az összeget az alapítvány.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július 5.

10.000.000
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----- 8 Napirendi pont ----Javaslat a 125/2013. (IV. 25.) számú határozat hatályon kívül helyezésére
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Annyit tudnotok kell, hogy jött egy igen magas értékű számla, 780.000 Ft-ról, ami lehetővé tette volna
a további tagságunkat a GKRTE-ben. Mivel született ezt megelőzően egy megállapodás, és már az
előző évben is ennek a felét fizettük, jegyző asszony leült tárgyalni az egyesület vezetőjével. Kérem,
hogy ismertesse az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.
dr. Kovács Ágnes - Jegyző
A GKRTE 3 vezető képviselője jelent meg, alpolgármester úrral ketten tárgyaltunk velük. Majdnem 2
órán keresztül próbáltak meggyőzni minket arról, hogy van jövője a közös munkának, csak annak
érdekében az önkormányzat részéről is nagyobb befektetéseket szeretnének látni. Az önkormányzat is
tájékoztassa őket a rendezvényekről, küldjünk meg mindenféle reklám anyagot, amelyeket az
egyesület a megfelelő csatornáin különböző kiállításokon, standokon terjeszteni tud. Az ajánlatuk az
volt, hogy az önkormányzatok nehéz gazdasági helyzetét akceptálják és ezt a 200.000 Ft-ot tudnák
elképzelni 2013-ra mint a tagsági díj, és még attól sem zárkóztak el, hogy ezt az összeget nem
egyben, hanem két részletben az év végéig fizesse meg az önkormányzat.
Podmaniczki József
A Szociális Bizottság azon az állásponton volt, hogy tartsuk magunkat ahhoz a döntéshez, amelyet
meghozott a Képviselő-testület, miszerint 2013. április 30-ával fejeződjön be az együttműködés. Az
erre vonatkozó időszakra fizesse meg az önkormányzat a tagdíjat és lépjünk ki.
Árva Anikó
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, az eredeti két határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a testületnek, illetve egy 3. határozati javaslattal egészítette ki. (Ismerteti a 3. határozati
javaslatot.)
Berecz Gábor
Az Oktatási Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és mindkét határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Kónya József
A Szociális Bizottság ülésén elhangzott, hogy ha most kilépnénk időarányosan kérnék a pénzüket,
ami 150.000 Ft-ot jelentene és azért a plusz 50.000 Ft-ért maradjunk év végéig benne. De támasszák
alá azt, hogy az előzőekben a 600.000 Ft-ért és a mostani 200.000 Ft-ért tettek-e valamit Pécel
népszerűsítéséért.
Árva Anikó
A GKRTE levelében azt írja, ha május 15-ei dátummal kilépünk, akkor 398.788 Ft-ot követelnek
időarányosan, azóta már eltelt még 1 hónap, ennek függvényében az összeg nőne. Ez alapján gondolta
a bizottság, hogy jobban megéri bent maradni 200.000 Ft-ért év végéig, mint kilépni közel 400.000 Ftért, de jövőre már be se lépjünk.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Először szavazzunk a Szociális Bizottság módosító javaslatáról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 5 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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214/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a Szociáli, Egészségügyi, Kulturális és
Sport Bizottság javaslatát, amely szerint a Képviselő-testület tartsa fenn a GKRTE-ből való kilépési
szándékát, továbbá az Önkormányzat fizesse meg a 2013. április 30-ig esedékes tagdíjat.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Szavazzunk az 1. határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
215/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 125/2013.
(IV. 25.) számú - a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesületből 2013. május 1. nappal
történő kilépésről rendelkező -határozatát.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július 10.; és következő költségvetés módosítás
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Szavazzunk a 2. határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
alábbi határozatot hozta:
216/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2013. évi GKRTEbeli tagdíját 200.000 Ft-ban állapítja meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a GKRTE elnökét, Perna Pál urat, és a költségvetés
következő módosításakor a szükséges változásokat vezesse át.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július 10.; és következő költségvetés módosítás
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Szavazzunk a Pénzügyi Bizottság által javasolt 3. határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
alábbi határozatot hozta:
217/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2013. december
31-ével meg kívánja szüntetni a GKRTE-ben való tagságát.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a GKRTE elnökét értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július 15.
-----9 Napirendi pont ----Javaslat a Péceli Hírek című újság kiadására, nyomdai előállítására és terjesztésére vonatkozó
beszerzési eljárás kezdeményezésére
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Szöllősi Ferenc - Polgármester
Akinek észrevétele, hozzászólása van kérem jelezze.
dr. Kuszák Róbert
Szeretnék egy kis kiegészítést, mert sokféle dolog kering az előterjesztésben. 2 millió Ft az egyéb
dologi kiadási előirányzaton a rendelkezésre álló összeg, ebbe valószínű az előterjesztő nem értette
bele az áfát. Aláírásra került a megbízási szerződés, folyamatban van egy beszerzési eljárás. A
szerződésekben az a formátum, hogy a reklám bevétel az a megbízottat illeti. Nem teljesen egyértelmű
számomra. Elég az előirányzat vagy nem? Van kötve szerződés vagy nincs?
dr. Kovács Ágnes - Jegyző
A Leander Bt-vel a főszerkesztői feladatok elvégzésére kötött az önkormányzat megbízási szerződést.
A Péceli Hírek vonatkozásában ez két tevékenységet takart eddig. Volt egy főszerkesztő és a lap
kiadásával kapcsolatos megbízási szerződés. A főszerkesztővel a CARakter Bt. felmondását követően
lezártuk a jogviszonyt és az önkormányzat a beszerzési eljárást követően a Leander Bt-vel megkötötte
június 16-ával a szerződést. Amire az előterjesztés irányul az a kiadói jogok gyakorlása a Péceli Hírek
vonatkozásában. Nem tudom, hogy a 2 millió Ft-os előirányzat hol szerepel, ez az összeg az
önkormányzat 2013 évi költségvetésében szerepel. A megbízási szerződésben 400.000 Ft + áfa erre a
célra el van különítve. A fedezet a költségvetésben benne van és az új beszerzési eljárás elbírálása
pedig majd az értékhatártól függően a döntéshozó hatáskörébe fog tartozni.
Árva Anikó
A bizottsági ülésen részt vett Szentandrássy Csilla képviselő és volt egy módosító javaslata a
szerződés IV. bekezdés 3. pontjához miszerint: „... együttműködve a főszerkesztővel a jelen szerződés
1. pontban részletezett feladatok ellátásával biztosítja...” szövegrésszel egészüljön ki.
dr. Kuszák Róbert
Köszönöm a választ, de javaslom, hogy javítsuk ki, mert igaz, hogy a 400.000 Ft 5 hónapra 2 millió Ft
nettóban, de a számviteli szabályok alapján mindig szűken kell értelmezni a költségek írását és
bruttóban jelöljük, vagy írjuk ki, hogy nettó. A főszerkesztői díj ezek szerint ezen kívül van, mert az
nincs ebbe beépítve. Javaslom, hogy az előterjesztés a tényleges összeget tartalmazza.
dr. Kovács Ágnes - Jegyző
Ennek semmi akadálya nincs, csak azért nem tartalmazza az előterjesztés az összeget, mert nem erről
szólt, de kérésére a képviselő úrnak, vagy a testületnek minden ilyen információt rendelkezésre
bocsátunk.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
A polgármesteri beszámoló keretében szeretném majd bemutatni nektek a főszerkesztő urat, Horváth
K. Józsefet, itt van a körünkben. 300.000 Ft + áfa/hó a főszerkesztői díj.
Berecz Gábor
Örülök neki, hogy az új számokban már benne lesz a többi képviselő is, és kicsit más módon közelítik
meg ezt az egészet. Mindig ez volt az érvem, hogy igen is kapjon jogot az összes képviselő, hogy ha
akarnak, szólaljanak meg. Nem pártpolitikai okokból, nem kampányból. Van nekünk is véleményünk,
amit szeretnénk mi is megosztani a választóinkkal. Erre eddig nem volt lehetőség.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Természetesen a véleményt el lehet mondani, de nem lesz politikai csatározás helyszíne a városi újság.
dr. Kuszák Róbert
A véleményformálás kialakításának az eszköze pontosan a pártrendszer, ez a választási demokráciának
a jellemzője. A pártok tisztségviselői ülnek általában a Képviselő-testületekben, itt csak néhányan
vagyunk pártszintről delegálva, és nekünk a pártot is képviselni kell. Én is egyetértek azzal, ha a egy
képviselő azért ül itt, mert egy pártnak a delegáltja és elmondhassa egy helyi újságban a véleményét.
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Karsai András
A képviselők eddig mindig kaptak lehetőséget, hogy megszólaljanak az újságban. Legalább is a
magam nevében ezt el tudom mondani, és nem csak azért, mert függetlenként szerepelek a testületben.
A politikai megszólalások az újságban a szó klasszikus értelmében azt jelenti, a politika, mint
közösségi ügyekkel való foglalkozás. Ha ilyen értelemben van, akkor helye van, de a politikai mai
értelmében, viszont nincs helye.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Több hozzászólást nem látok, két határozati javaslatról kell szavazni, kérem szavazzunk az 1.
határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
alábbi határozatot hozta:
218/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pécel Város Önkormányzat és a
FON-BAU Kft. között 2011. február 5-én létrejött vállalkozási szerződést 2013. július 31. napjával
közös megegyezéssel megszünteti.
Felkéri a polgármestert a Megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: polgármester
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Szavazzunk a 2. határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
alábbi határozatot hozta:
219/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Pécel Város
Önkormányzat hivatalos lapjának kiadási, nyomdai előállítási és terjesztési feladatainak 2013.
augusztus 1-jétől 2014. december 31-ig terjedő időszakban történő ellátása céljából indítsa el a
beszerzési eljárást.
Határidő: 2013. július 15.
Felelős: polgármester
Karsai András
Kádár úrnak szeretném mondani, hogy természetesen nem én döntöm el, hogy mire kíváncsiak a
péceliek, de abban biztos vagyok, hogy vagdalkozásra nem.
-----10 Napirendi pont ----Javaslat a Péceli Spartacus Sportegyesület sportlétesítmény használatára irányuló kérelme
elbírálására
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Akinek észrevétele, hozzászólása van az előterjesztéshez, kérem jelezze. Amennyiben nincs, kérem
szavazzunk a határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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220/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Péceli Spartacus Sportegyesület
(székhelye: 2119 Pécel, Hősök útja 48.; képviselője: Dolhai András, elnök) részére közvetett
támogatást nyújt 185 040 Ft értékben. A közvetett támogatás a 2013. július 1. – 2013. augusztus 31éig tartó időszakra, 9 hétre, heti 16 óra bérleti díj megfizetése alóli mentességet tartalmaz, mely a
Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium (székhelye: 2119 Pécel, Kossuth tér
7.) tornatermének, szabadtéri sportpályájának és öltözőjének igénybevételét tartalmazza.
Felkéri a polgármestert, hogy a közvetett támogatás összegét a 2013. évi költségvetési rendelet soron
következő módosításakor vezettesse át.
Felkéri a polgármestert, hogy a Péceli Spartacus Sportegyesülettel a támogatási szerződést kösse meg.
Felelős:
polgármester
Határidő: 2013. június 27. (döntés)
Határidő: 2013. július 5. (támogatási szerződés)
----- 11 Napirendi pont ----Javaslat Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje feladatváltozására a 2013/2014-es nevelési évre
vonatkozóan
dr. Kuszák Róbert
Az irodavezető úrral egyeztettem ebben, hiszen mi is készítettünk Isaszegen hasonló előterjesztést. A
Nemzeti Köznevelési törvénynek a 2. mellékletében feltüntetett létszámhoz, amit központilag
finanszíroznak, ahhoz igazítanánk a mostani létszámokat?
Csúzi István
Igen, a 2. melléklet 2013. szeptember 1-től hatályos. Abban ez a melléklet a nevelő, oktató munkát
segítő dolgozóknak a létszámát határozza meg, részben az óvodai csoportok, részben pedig az óvodai
és gyermeklétszámra vonatkoztatva. Az óvodapedagógusok létszámát viszont Magyarország 2013.
költségvetéséről szóló törvényből emeltük ki, ami az előterjesztésben részletezve van.
Berecz Gábor
Az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a bölcsődei dolgozók esetében felmerült, hogy 66
gyermek van 6 csoportban és 60 fő fölött igényelhetnének még 2 gondozót. Kértem Csúzi urat, hogy
ennek nézzen utána és adjon választ a testületi ülésen. A határozati javaslatot a bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
dr. Kuszák Róbert
Ilyenkor hízik az embernek egy kicsit a mája, mert igenis a gyerekeinkre szánnunk kell pénzt. Ezért is
kell oda figyelni a gyerekvállalásra, a kicsikre, főleg az oktatásban. Mi is azt az álláspontot
képviseltük, hogy egyértelműen oda kell adni ezeket a plusz létszámokat. Ezáltal kicsit
megbecsültebb lesz a szakma, ez egy jó kormányintézkedés volt.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Sajnos úgy fogunk járni, hogy járni-jár, csak nem jut.
Csúzi István
Berecz képviselő úrnak válaszolnék. A bölcsődének van egy működési engedélye, ami 2014.
júniusában jár le. Ebben a működési engedélyben, melynek a kiadásakor az akkori vecsési jegyző volt
az illetékes az ügyben, jóváhagyta a bölcsődei létszámokat, beleértve a vezető személyét is. 2014.
júniusa előtt, amikor ez felülvizsgálatra kerül már a Pest Megyei Kormányhivatal lesz az illetékes,
ezeket a létszámokat felül kell vizsgálni, minden egyéb paraméterrel, amiben a bölcsődének szakmai
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nevelői és gondozói munkája van. Azt gondolom, hogy 2014. év elején az engedély meghosszabbítása
érdekében meg fognak minket keresni, akkor a kért dokumentumokat be fogjuk nyújtani. A 2.
melléklet valóban az állami költségvetési törvény alapján finanszírozva van, ez egy átlagbért 107.000
Ft/hó + járulékot fogalmaz meg. Itt azért van olyan munkakör, ami ebből a bérből más rovására
gazdálkodható ki. Finanszírozás oldalról az óvoda idén valóban olyan feladatot kapott a költségvetési
törvényből, ami ezt teljesen lefedné.
Tűhegyi Ilona
Szakmai szempontból mindenképp pozitívum a létszámbővítés elsősorban a gyermekek oldaláról.
Egy csoportban ezentúl, az eddigi 2 óvodapedagógus és 1 dajka mellett 3 csoportonként 1-1
pedagógiai asszisztens fog dolgozni. Az ő elsődleges feladatuk az lesz, hogyha szükséges,
gyógypedagógus irányításával a gyermekek egyéni fejlesztését végezzék, illetve adminisztrációs
feladatuk is nagyon sok lesz. Szeptembertől fél állású óvodapszichológus segíti majd a munkánkat.
Dadusokat tudunk még pluszban foglalkoztatni, ők a csoportbeli munkát fogják majd segíteni.
dr. Kuszák Róbert
Köszönöm a választ. A 92 %-os finanszírozás esetében nyilván személyzeti politikán sok múlik, ha a
nyugdíjasok nyugdíjba mennek, célszerű pályakezdőkkel feltölteni a szakmát. Van ebben a
törvényben a finanszírozott létszámok tekintetében olyan, amivel nem tudok azonosulni.
Összességében jó döntés volt, jó irányba megy a gyermeknevelési feladatok ellátásának fejlesztése.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Több hozzászólást nem látok, kérem szavazzunk a határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
221/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a 2013/2014-es nevelési évre – Pécel
Város Óvodái és Bölcsődéje (székhelye: 2119 Pécel, Petőfi u. 1.b.; OM azonosítója: 201153)
álláshelyeinek és csoportjainak számát az alábbiakban határozza meg:
•

óvodapedagógusok száma:

•

nevelő-és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak száma az
1. mellékletben részletezettek szerint:

•

óvodai csoportok száma, összesen:

•

bölcsődei gondozásban részt vevő gondozónők száma:

•

bölcsődei gondozásban részt vevő technikai dolgozók száma:

•

bölcsődei gondozás, csoportok száma, összesen:

35 álláshely
26,8 álláshely
16 csoport
12 álláshely
3 álláshely
6 csoport

Felkéri a polgármestert, hogy a soron következő 2013. évi költségvetési rendelet módosításakor az
engedélyezett létszámot vezettesse át.
Felkéri a polgármestert, valamint a köznevelési intézmény vezetőjét, hogy a 2013/2014-es nevelési év
feladatváltozásával kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:polgármester
intézményvezető (feladatváltozással kapcsolatos intézményvezetői intézkedések)
Határidő:
2013. augusztus 31. (feladatváltozással kapcsolatos intézkedések)
a 2013. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
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-----12 Napirendi pont ----Javaslat a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló
elfogadására
Berecz Gábor
Az Oktatási és Vallási Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot a Képviselő-testületnek.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Hozzászólást nem látok kérem szavazzunk a határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
222/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a 2012. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést – a 2. melléklet szerinti tartalommal –
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július 2.
-----13 Napirendi pont ----Javaslat az Európai Mobilitási Hét keretében 2013. szeptember 22-én rendezendő „Európai
Autómentes Nap” kezdeményezéshez való csatlakozásra
Árva Anikó
A határozati javaslatban az szerepel, hogy felkérték a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságot,
hogy tegyen javaslatot a rendezvény helyszínére. A bizottság élt ezzel a lehetőséggel. (Ismerteti a
bizottság javaslatát.)
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Befogadom a bizottság javaslatát. Több hozzászólást nem látok, kérem szavazzunk a határozati
javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
223/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja csatlakozási szándékát a fenntartható és
környezetbarát városi közlekedést népszerűsítő „Európai Mobilitás Hét” programsorozathoz.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Európai Mobilitás Hét Kartájának aláírására, és
felkéri, hogy 2013. augusztus 1. napjáig küldje meg azt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak.
A rendezvény helyszíne: Petőfi Sándor Általános Iskola és környéke.
Programok között szerepeljen, - együttműködve a rendőrséggel és a polgárőrséggel közösen, - egy
közbiztonsági oktatás megszervezése a kerékpárosok részére. A rendezvény szervezése szorosan
együttműködésben javasolt a Pécelinfóval, valamint minden civil szervezettel, akik részt kívánnak
venni a rendezvényen.
A Képviselő-testület felkéri a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sport Bizottság elnökét, hogy a
Polgármesteri Hivatalban dolgozó referenssel együtt vegye fel a kapcsolatot a városban működő
környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetekkel, és kérjék segítségüket a rendezvény
lebonyolításához.
Felelős:
polgármester, Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
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Határidő:

Karta aláírása és visszaküldése: 2013. augusztus 1.
Helyszínkijelölés, civil szervezetekkel kapcsolatfelvétel: 2013. július 31.

----- 14 Napirendi pont ----Javaslat a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületi elnevezések módosítására
Árva Anikó
A Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és módosító javaslattal élne a Képviselő-testület
számára. (Ismerteti a javaslatot.) Képviselőként az szeretném kérni, hogy amennyiben ez a felhívás
kimegy, akkor hangsúlyozzuk ki a lakóknak, hogy ebből a szempontból az adminisztrációval
kapcsolatos költségek nem terheli őket.
Kónya József
Azt is közöljük a lakossággal, hogy ezt nem az önkormányzat találta ki, hanem központilag írták elő.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Azt azért elmondanám, hogy csak látszólag költségmentes, mert ki kell cserélni az utcatáblákat is. A
bizottság javaslatát befogadom.
Berecz Gábor
Örülök, hogy látom azokat az utcaneveket, amit már korábban javasoltam. Viszont hiányolok egy
nevet, ami akkor is elhangzott már, Karsai Zsigmond nevét.
Podmaniczki József
Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy minden utcanév esetében az alternatívák bővíthetőek a
Képviselő-testület illetve a bizottsági tagok javaslataival és ezeknek a javaslatoknak a megtételére
adjunk 1 hetet.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Befogadom ezt a módosító javaslatot is. Jövő hét péntekig van határidő, a nevek megadására, és azok
fognak kikerülni a köztudatba. Mit teszünk abban az esetben, ha az ott lakóktól érkezik egy teljesen
más jellegű javaslat?
Podmaniczki József
Pontosan ezért döntött a bizottság mellett, hogy a megjelölt lehetőségek közül tudjanak a lakók
választani, mert bizonyosak vagyunk abban, hogy az ott lakók közül vannak nagy képzelőerővel
megáldottak is.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Ennél demokratikusabb eljárással még senki nem választhatta meg, hogy milyen utcába költözik.
dr. Kuszák Róbert
Az emberekbe beleivódtak ezek az utcanevek, szerintem elég érzékeny területre tévedtünk. Azt
javaslom, hogy a honlapon is hirdessük meg.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Meggyőződésem, hogy a többség szívesen maradna annál az utcanévnél ami van, mert ezt szokták
meg. Több hozzászólást nem látok, kérem szavazzunk a módosító javaslatok befogadásával a Szociális
Bizottság javaslatáról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
224/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat:
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A.) Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Péceli Hírek helyi lap következő
számában jelenjen meg felhívás, amelyre az érintett utcák – Április 4. utca, Sallai utca, Tanácsház
utca, Március 21. utca és a 2944, 1923/2, 1922/3, 1919/22 hrsz.-ú művelési ág alól kivett
ingatlanokból kialakított utca – lakói 2013. augusztus 10-ig e-mailben, vagy levélben – nevük,
lakcímük feltüntetésével - javaslatot tehetnek, hogy az alábbiak közül, hogyan változzon az általuk
lakott utcák elnevezése.
Jelenleg:
Javaslat:
2944, 1923/2, 1922/3, 1919/22

Baczoni István utca
Wass Albert utca

Április 4. utca

Április utca
Liliom utca
Orgona utca

Sallai utca

Babits Mihály utca
Juhász Gyula utca
Horthy Miklós utca

Tanácsház utca

Városház utca
Szent Korona útja

Március 21. utca

Március utca
Aulich Lajos utca
Knézich Károly utca
Felkéri a polgármestert, hogy a lakosság felé megfelelően kommunikálja, hogy ezen utcanév
változásokból a lakosságnak nem származik külön költsége a személyes okmányok cseréjét érintően.
B.) A képviselő-testület tagjai 2013. július 5-éig javaslatot tehetnek az A.) pontban felsorolt, javasolt
közterület elnevezés változások kiegészítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: A) 2013. szeptemberi rendes testületi ülés,
B.) 2013. július 5.
-----15 Napirendi pont ----Javaslat Pécel Város Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének elfogadására
Árva Anikó
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és Tóthné Szentandrássy Csillának volt egy módosító
javaslata, amit a bizottság elfogadott. A bizottság javasolja, hogy a vagyongazdálkodási tervbe
kerüljön be az Árpád utca patak partján lévő 6 lakóingatlan előtti útszakasz valamint az Árpádköznél lévő 3 ingatlan előtti útszakasz betonozása.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Befogadom a módosító javaslatot.
dr. Kuszák Róbert
úgy gondolom, ez egy kicsit túl precízre sikeredett. Azt mondják, ha valamit meghatározunk akkor az
bennünket korlátoz is. Amikor ezt a munkát nekem Isaszegen el kellett készíteni, én egy általános
szöveget írtam bele alapelvekkel, azért, hogy legyen mozgástere az önkormányzatnak.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Csak precíz és meghatározott rendszerben lehet rendet teremteni. Ennek a felülírására, illetve egyes
pontjainak a módosítására, ennek a grémiumnak lehetősége van bármikor. Ha az irányt nem szabjuk
meg precízen, akkor keletkezik a káosz. Hosszú és komoly munka volt ennek az anyagnak az
elkészítése, köszönöm a készítőknek a munkát. Nem hiszem, hogy ezen most változtatni kellene.
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Berecz Gábor
Az Oktatási Bizottság ülésén olyan gondolatok alakultak ki, ha már miénk lesz a Katasztrófavédelmi
Központ, nyáron lehet-e oda tábort szervezni? Igaz, inkább a technikai eszközök és a személyzet ami
jelen pillanatban gondot okozna.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Az előző testületi ülésen, amikor meg lett szavazva az objektum megvásárlása, azt is megbeszéltük,
hogy szintén testületi munka lesz az épület hasznosítása is. Jó körülmények között nagyon sok dologra
hasznosítható.
Árva Anikó
A Pénzügyi Bizottság is feltette azt a kérdést a hivatalnak és az előterjesztést készítőnek, hogy milyen
fajta kötelezettséget jelent ennek az elfogadása ránk nézve, illetve jelent-e? Arról tájékoztattak minket,
hogy nem, mert ez csak egy irányelv, és úgyis csak az anyagi helyzetünk dönti el, hogy mit tudunk
belőle megvalósítani.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Több hozzászólást nem látok, kérem szavazzunk a határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
225/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a jelen előterjesztés
mellékletét képező Pécel Város Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.
Felkéri a polgármestert a mindenkori költségvetés összeállításakor az elfogadott vagyongazdálkodási
terv figyelembevételére.
Felelős: polgármester
Határidő: a mindenkori költségvetés összeállításának határideje
-----16 Napirendi pont ----Javaslat elidegenítési címjegyzék megállapítására
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Akinek észrevétele, hozzászólása van az előterjesztéssel kapcsolatban, kérem jelezze.
dr. Kuszák Róbert
Mit jelent az, hogy elidegenítési címjegyzék? Ez egy vagyon értékesítés lenne? El szeretnénk adni
ezeket az ingatlanokat? Szerintem nem lehet eladni ingatlant, nagyon nehéz.
Kovács Zoltán
Márciusban elfogadott vagyonrendeletben benne van, hogy kivett beépítetlen megnevezésű ingatlant
csak elidegenítési címjegyzék alapján lehet elidegeníteni. Fölmértük a kivett beépítetlen területeinket,
ez alapján készítettünk egy kördiagramot és ebből látható, hogy jelentős részük ezeknek a területeknek
a termál terület, illetve jelzálog joggal terheltek. A maradék ez az ingatlan mennyiség, a 4025/11,
4025/35, ezekre értékbecslést készítettünk. Az értékesítést árverésen próbáljuk meg. Ez is az
elfogadott vagyon értékesítéséről szóló rendeletben szerepel. A 3236 hrsz.-ú ingatlanok esetében a
Felsősor utcai zárvány részen fekszenek, más megoldást próbálunk alkalmazni. Erre vonatkozóan
készült egy főépítészi szakvélemény. Megrendelünk 9 ingatlanra vonatkozóan egy telekalakítási
árajánlatot és akik meg kívánják ezt vásárolni, velük telekalakítási adásvételi szerződést szeretnénk
kötni. Ez egy célzott értékesítés azokra az ingatlanokra, melyek a Felsősor utcai telkek mögött
helyezkednek el.
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Szöllősi Ferenc - Polgármester
Ezek azok a telekadóban kétséges telkek, melyeket Sarlós képviselő úr felsorolt. Igaz telekadó
kötelesek, de nem tudunk velük mit kezdeni, mert közútról nem megközelíthetőek.
Berecz Gábor
A harmadikról már döntöttünk, hogy eladjuk az első kettő most került a képbe? Nem tudnánk olyan
hasznosítását ezeknek a földterületeknek, hogy nem feltétlen eladjuk, hanem esetleg, valamilyen
munkahelyteremtő programban részt veszünk?
Szöllősi Ferenc - Polgármester
(Mikrofonon kívül válaszol, semmi nem hallható.)
dr. Kuszák Róbert
A 4025 hrsz.-ú terület értékbecslésénél a meghatározott forgalmi érték alapul vételével a legmagasabb
vételi árat ajánló részére nyilvános árverésen történik az értékesítés. Ez azt jelenti, hogy a 7.600.000
Ft-os telket azt többért elvihetik? Kevesebbért nem?
Kovács Zoltán
Igen.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Több hozzászólást nem látok, kérem szavazzunk a határozati javaslatokról. Először az 1. határozati
javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
226/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő – testülete úgy dönt, hogy nyilvános árverésen értékesíti az
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Pécel 4025/11 helyrajzi számú beépítetlen földterületet
minimálisan az értékbecslésben meghatározott 6.600.000.- Ft forgalmi érték alapul vételével a
legmagasabb vételárat ajánló részére.
Felkéri a polgármestert az árverés meghirdetésére és lebonyolítására.
Az árverés levezetésével Kovács Zoltán irodavezetőt bízza meg.
Felelős:
polgármester
Határidő: 2013. december 31.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Szavazzunk a 2. határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
227/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő – testülete úgy dönt, hogy nyilvános árverésen értékesíti az
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Pécel 4025/35 helyrajzi számú beépítetlen földterületet
minimálisan az értékbecslésben meghatározott 7.600.000.- Ft forgalmi érték alapul vételével a
legmagasabb vételárat ajánló részére.
Felkéri a polgármestert az árverés meghirdetésére és lebonyolítására.
Az árverés levezetésével Kovács Zoltán irodavezetőt bízza meg.
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Felelős:
polgármester
Határidő: 2013. december 31.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Szavazzunk a 3. határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
228/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő – testülete úgy dönt, hogy értékesíti az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező Pécel 3236/8;/9;/17;/28;/29;/30;/33;/40;/41;/45;/56 helyrajzi számú
beépítetlen földterületeket.
Felkéri a polgármestert az értékesítés lebonyolítására elsődlegesen a szomszédos ingatlantulajdonosok
részére, másodlagosan a legmagasabb vételárat ajánló részére.
Felelős:
polgármester
Határidő: 2013. december 31.
-----17 Napirendi pont ----Javaslat Pécel Város Önkormányzat tulajdonát képező közterületi információs táblák, valamint az
autóbusz megállók várópavilonjainak reklámcélú hasznosítására
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Akinek észrevétele, hozzászólása van az előterjesztéssel kapcsolatban kérem jelezze.
Tóthné Szentandrássy Csilla
Az lenne a kérdésem, hogyha ezt a pályázatot valaki elnyeri, őt felruházza azzal a kizárólagos joggal,
hogy Pécelen minden lehetséges hirdetési felület a tulajdonába, illetve a használatába lesz? Vagy van
még ezen kívül olyan hirdetési felület, amit a város használhat? Úgy tudom, hogy nem lehet most már
semmilyen plakátot, hirdetést közterületen falakon, itt-ott elhelyezni, hanem csakis hirdetési felületen,
ami erre a célra van. Következő évben választások lesznek és amennyiben nincsenek ilyen felületek,
érdemes lenne a szerződésben kikötni, hogy majd az akkori kampány időszakra legyen lehetőség
plakátot kitenni. Illetve a városnak maradjon meg az anyagi bevétele a kampányidőszaknak.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Az előterjesztésben benne van a válasz. Tételesen fel van sorolva a nem túl nagyszámú hirdetési
felület, amelyet ez a szerződés érintene. Az utolsó mondat így szól: „napi hirdetések kerülnek a
felületre, a bérleti díj önkormányzati bevételt képez”.
dr. Kuszák Róbert
Jó dolog lenne ez, de a nyertes pályázó annak fogja biztosítani a reklám felületet a választási
kampányban, akinek szeretné, holott ez egy önkormányzati létesítmény. Nagyon kényes terület, mert
az sem mindegy, hogy milyen, és hogyan néz ki a buszváró.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Ha egy ilyen szerződés megköttetik, kiköthetjük, hogy hogyan kell kinéznie, vagy felmondjuk a
szerződést. Jelen pillanatban nincs gazdája.
Tóthné Szentandrássy Csilla
Kérdésemnek a célja az volt, hogy van-e más olyan közterületi hirdetési felület a városban, vagy
kizárólag csak ezek vannak? Ez nincs az előterjesztésben.
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Szöllősi Ferenc - Polgármester
Ami felett az önkormányzat rendelkezik az benne van.
Podmaniczki József
Akik részt vettek már kampányban, tudják, hogy a választási időszak az külön válfaja a hirdetési
szakmának. Nem attól kell tartani, hogy valaki kisajátítja ezt az 5-6 db táblát, nem itt fog eldőlni a
választás Pécelen. Ezeknek a felülete sem akkora, hogy mértékadó legyen. Ez a határozati javaslat már
volt előttünk, egyszer már meghirdettük, csak akkor egy érvénytelen pályázó volt.
Kónya József
Járjuk körbe ezt a szerződést kellőképpen, és figyeljünk oda azokra a dolgokra, ami nem juttatja a
hivatalt, a várost hátrányos helyzetbe.
Árva Anikó
Lehet, hogy könnyebb lenne a döntés, ha egy szerződés tervezet lett volna csatolva, így látnánk, hogy
milyen kötelezettségeket, feltételeket kell teljesíteni a pályázaton nyertesnek, illetve ezzel
párhuzamosan milyen jogai vannak. Lehet, hogy érdemes lenne visszahozni a következő ülésre a
szerződés tervezettel együtt.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Az előző pályázati felhívásnál már volt egy szerződés tervezet, az alapján egyetlen pályázat sem
érkezett. Javaslom, hogy szavazzunk a pályázat kiírásáról azzal a kiegészítéssel, hogy a szerződés
tervezetet be fogjuk hozni a testület elé. A beadási határidőt módosítsuk úgy, hogy október 31. a
szerződés-tervezet pedig szeptember 31-ig bekerül a testület elé. Több hozzászólást nem látok, kérem
szavazzunk a határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
229/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában álló
közterületi információs táblák reklámcélú hasznosítására valamint az autóbusz megállók
várópavilonjainak reklámcélú hasznosítására az önkormányzat tulajdonában álló vagyon
elidegenítésére és hasznosítására vonatkozó szabályokról szóló 10/2013.(IV.30.) önkormányzati
rendeletben foglaltak alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hírdet a mellékelt pályázati kiírás
szerint. A pályázat benyújtási határideje: 2013. október 31.
A hasznosításra vonatkozó szerződés-tervezetet a szeptemberi rendes testületi ülésen tárgyalja a
Képviselő-testület.
Felkéri a polgármestert a pályáztatás lebonyolítására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 31.
-----18 Napirendi pont ----Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatal Környezeti Fenntarthatósági Tervének elfogadására
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Akinek észrevétele, hozzászólása van az előterjesztéssel kapcsolatban kérem jelezze. Amennyiben
nincs kérem szavazzunk a határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
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230/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Péceli Polgármesteri
Hivatal Környezeti Fenntarthatósági Tervét.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 30.
-----19 Napirendi pont ----Polgármesteri tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt, az önkormányzatot érintő
fontosabb eseményekről, és javaslat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolójelentés elfogadására
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Sikeres családi napot sikerült szerveznie a Családsegítő Szolgálatnak önkormányzati támogatással, a
Fáy Iskola udvarán.
Volt egy trianoni megemlékezés az emlékparkban, megható, szép ünnepség volt.
Meg volt tartva a Szemere iskolában a Pedagógus nap.
Folyamatos egyeztetésben vagyunk a Belügyminisztériummal, a Nemzeti Földalappal a megigényelt
földterületet illetően. Óriási igény van a túloldalon élőktől, hogy ott egy szolgáltató központ létesüljön.
12 évvel ezelőtt megkapta a Nagycsaládosok Egyesülete a Járó épületét, ez alatt az idő alatt semmi
nem történt az épülettel.
(Sarlós Imre képviselő megérkezett.)
Ezt az épületet egy pályázattal meg lehetne szerezni.
Több egyeztetés volt a konszolidációt illetően.
Volt egy kedves megemlékezés a Jézus Szíve Otthonban.
Harangvirág Óvodának volt a 10 éves születésnapja, ennek alkalmából nagyon kedves rendezvényen
vettem részt.
Jegyzőnő és alpolgármester úr Gyálon volt hulladékgazdálkodási szerveződés egyeztetésen..
Szeretném bemutatni nektek Horváth K. József urat, az újságunk új főszerkesztőjét. Kérem, hogy
mutatkozzon be.
Horváth K. József
Szeretettel köszöntök mindenkit. Legtöbben úgy ismernek, mint a XVII. Magazin főszerkesztőjét. A
szakmát az 1970-es évek második felében kezdtem. A napilapok különböző fórumait jártam végig.
Gazdasági hetilapnál is tevékenykedtem újságíróként, szerkesztőként, rovatvezetőként. Ültem az asztal
másik oldalán is mint sajtófőnök, kommunikációs igazgató, ez volt a Környezetvédelmi
Minisztériumban, a Központi Statisztikai Hivatalban. Majd kommunikációs igazgatóként a
Ferencvárosi Torna Klubnál. A legnagyobb lecke mindig egy napilap előállítása, a gyors friss
újságkészítés az ott tanulható meg. Lokál és regionális újság készítéssel 2004 óta foglalkozom. A
XVII. Magazin Pécelen is megjelenik. Lehetett látni azokat a tevékenységeimet, amelyeket a
nyilvánosság elé hoztam. Alapelvem az újságkészítéssel kapcsolatban a lakosságcentrikusság és a
közösségcentrikusság. Igyekszem azt az elvet érvényesíteni, hogy mindig a közösség jöjjön ki
győztesen és a hivatal. Ezt szeretném a Péceli Hírek készítése során is érvényesíteni. Köszönöm a
bizalmat, amit polgármester úron keresztül a Képviselő-testület számomra biztosított.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
Köszönjük szépen. Folytatnám a beszámolót. Több bankkal felvettük a kapcsolatot KOK épületének a
megvásárlása kapcsán. Akivel konkrét tárgyalások vannak és már az üzleti terv is rendelkezésre áll, az
a Széchenyi Bank. Az adósságkonszolidáció során, amikor szóba került ez a vásárlás, a kivétel nélkül
mindegyik bank kérte, hogy küldjük be az üzleti tervet. Nem zárkóznak el a vétel
megfinanszírozásától, amennyiben az üzleti terv alapján úgy ítélik, hogy gazdaságosan
megvásárolható.
Az általános iskolákban lezajlottak a ballagások.
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Alá lett írva ünnepélyes keretek között a KEOP szennyvizes szerződés.
Volt egy lakossági fórum az útfelújítással érintett lakók részre képviselők részvételével.
Gyömrőn voltam egy polgármesteri megbeszélésen, amelyen 11 település polgármestere volt jelen. A
fő téma az volt, hogy egy kommunális hulladékszállító és akár hasznosító céget kellene létrehozni.
Ezért is vettem le napirendről a hulladékgazdálkodási pályázattal kapcsolatos pontot.
Örömmel jelentem, hogy kaptunk 10 millió Ft vis major támogatást, ebből lesz megcsinálva a Petőfi
utcai lerobbant híd, ami 5 millió Ft, a többi pedig a sárfelhordás, útelmosás és egyéb kijavítását
szolgálja.
Barna hetente vesz részt a közúti kooperáción, az útépítés megkezdődött. Óriási problémát jelent, hogy
kerülő útnak a Határ utat használják. Ezen változtatni kell, mert az ott lakók életét keserítik meg. Az
már biztos, hogy a mart aszfaltot itt tudjuk tartani Pécelen.
Megkeresést küldtünk az alulfinanszírozottsággal kapcsolatban a Kincstárnak és a
Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárának. Kritikus a helyzet. Azt tudni kell, hogy 1
milliárddal kevesebb pénzből gazdálkodunk.
Örömmel jelenthetem, hogy sikerült kilobbizni, hogy Pécel visszakapja a körzeti megbízotti státuszt
Balogh Tamás fog visszakerülni, így állandó körzeti megbízotti hely lesz Pécelen.
A Mindenki Ebédel 2013-ban program keretében 30 hátrányos helyzetű általános iskolás korú
gyermek kap támogatást 2013. július 1-től 2013. december 31-ig.
Ennyiben szerettelek volna benneteket tájékoztatni.
Berecz Gábor
Szeretnék tájékoztatást kapni, hogy a múlt ülésen általam felvetett Tarcsai Mentőszolgálattal
kapcsolatos problémában történt-e valami intézkedés.
Szöllősi Ferenc - Polgármester
A szerződés felmondásának megvan a pontos menete. Jelenleg ott tartunk, hogy a jövő héten jön be a
Tarcsai Mentő Bt-nek a vezetője és át fogjuk beszélni a problémát. Harmadszorra fog ez a dolog
megtörténni, így a mellébeszélésnek nincs már helye. Mindenkit kértem, hogy írásban tegyen panaszt
az általa tapasztalt dolgokról, mert csak így tudunk intézkedni.
A határozatok végrehajtásáról szóló határozati javaslatról, kérem szavazzunk.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
231/2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak szerint elfogadja a
polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szöllősi Ferenc - Polgármester
A nyílt ülésen tárgyalandó napirendi pontok végére értünk, zárt üléssel folytatjuk tovább.
k. m. f.
A jegyzőkönyv hiteléül:
Kállai Éva
Jkv.
PH.
Szöllősi Ferenc
polgármester

Koncsekné dr. Kovács Ágnes
jegyző

