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JEGYZŐKÖNYV
PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 27-ÉN
MEGTARTOTT RENDES ÜLÉSÉRŐL
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott rendes nyílt
ülésén.
Az ülés helye: Péceli Polgármesteri Hivatal, Irodaház II. első emeleti tanácsterem
2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Jelen vannak: Szöllősi Ferenc polgármester, Fazekas Barna alpolgármester, Árva Anikó, Berecz Gábor,
Karsai András, Kónya József, dr. Kuszák Róbert, Podmaniczki József, Sarlós Imre, Tóthné Szentandrássy
Csilla, Zsadányi Zsolt képviselők
(Füzesi József tm. alpolgármester távol.)
Meghívottak: Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző, dr. Szolnoki Imre aljegyző, D. Nagyné Turjányi Adrienn
titkárságvezető, Csúzi István irodavezető, Jeney Erzsébet irodavezető, Kovács Zoltán irodavezető, Szilágyiné
Rab Tímea mb. irodavezető, Pereg László, a Pécel Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója, Barta Endre
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. képviselője, Tóth Ferenc, a Péceli Rendőrőrs őrsparancsnoka, Ács
Zsolt pályázó, a Quelle-Víz Kft. ügyvezető igazgatója, Szlovák-Gutenkunst Dóra pályázó, Németh Anikó
pályázó
További jelenlévők: Dr. Kasza Diána jogi referens, Napholcz József projektfelelős, Bódi-Nagy Piroska
közművelődési és rendezvényszervezési referens, Cseuz László sportreferens, Cseri Katalin újságíró, dr.
Horváth K. József főszerkesztő, Vásárhelyi Attiláné péceli lakos, Senkei Ferencné péceli lakos.
Hajnal József, Pécel Város Közterület-felügyeletének igazgatója, később (14 óra 22 perckor) érkezett.
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Jegyzőkönyvvezető: Kállai Éva szervezési ügyintéző
(A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szöllősi Ferenc polgármester az ülést 14 óra 05 perckor megnyitja.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Szeretettel köszöntök minden képviselőt és megjelent vendégeinket, a mai képviselő-testületi ülés
alkalmából. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 fővel jelen van, így határozatképes. A mai napon 19
rendes és két sürgősségi napirendi pontot fogunk tárgyalni. Annyiban változna a napirend, hogy 2. pont lenne
a 19-es zárt ülés napirendi pontja, majd folytatódna a meghívó szerinti sorrend. A két sürgősségi napirendi
pont a legvégére kerülne. Kérem, szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról.
(A szavazáson jelen van 11 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül alábbi
határozatot hozta:
92/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2014. március 27-i rendes ülése napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
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Nyilvános ülés keretében:
1. Javaslat a Gödöllői Rendőrkapitányság 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő:

Szöllősi Ferenc polgármester

Zárt ülés keretében:
2. Javaslat a Kossuth tér 5. szám alatti ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálására
Előterjesztő:

Szöllősi Ferenc polgármester

Nyilvános ülés keretében:
3. Javaslat költségek viselésére a Rét utcai szintbeli vasúti átjáró kiváltásával kapcsolatban
Előterjesztő:

Szöllősi Ferenc polgármester

4. Javaslat a Koch és Társai 96' Kft. kérelmének elbírálására
Előterjesztő:

Szöllősi Ferenc polgármester

5. Javaslat a Pécel Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő:

Szöllősi Ferenc polgármester

6. Javaslat a mezei őrszolgálattal kapcsolatos további döntések meghozatalára
Előterjesztő:

Szöllősi Ferenc polgármester

7. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő:

Szöllősi Ferenc polgármester

8. Javaslat a városi kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló 9/2006. (VI. 7.) számú
rendelet módosítására
Előterjesztő:

Szöllősi Ferenc polgármester

9. Javaslat a település rendjéről szóló 14/2008. (VI. 5.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő:

Szöllősi Ferenc polgármester

10. Javaslat a Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásának szabályairól szóló 9/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:

Szöllősi Ferenc polgármester

11. Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó szabályokról szóló 11/2007. (VI.8.) számú rendelet módosítására
Előterjesztő:

Árva Anikó, a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

12. Javaslat intézményi helyiségek használatba adásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő:

Szöllősi Ferenc polgármester

13. Javaslat tematikus családi élménypark létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő:

Szöllősi Ferenc polgármester
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14. Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2014. évi emelt szintű közterületi felújításainak elvégzésére
Előterjesztő:

Szöllősi Ferenc polgármester

15. Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadására
Előterjesztő:

Szöllősi Ferenc polgármester

16. Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező
önkormányzati fenntartású költségvetési szervek között kötendő munkamegosztási megállapodások
jóváhagyására
Előterjesztő:

Szöllősi Ferenc polgármester

17. Javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépésre
Előterjesztő:

Szöllősi Ferenc polgármester

18. Javaslat civil szervezetek támogatására pályázat kiírására
Előterjesztő:

Szöllősi Ferenc polgármester

19. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadására
Előterjesztő:

Szöllősi Ferenc polgármester

20. Javaslat közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő:

Szöllősi Ferenc polgármester

21. Javaslat közbeszerzési eljárás lezárásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő:

Szöllősi Ferenc polgármester

Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

(Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
1. napirendi pont
Javaslat a Gödöllői Rendőrkapitányság 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására
Tóth Ferenc, a Péceli Rendőrőrs őrsparancsnoka:
Köszönöm szépen a meghívást, köszöntök mindenkit. Nagy beszámolóval nem készültem, mert az írásos
anyagot mindenki megkapta. Érdekességként az biztos feltűnt, hogy nincs összehasonlítás a tavalyi évhez
képest. Új számítási módszert találtak ki a beszámolókhoz, így a tavalyi évhez képest viszonyított adatok
torzított adatokat szolgáltattak volna. A vagyon elleni bűncselekmények teszik ki továbbra is Pécelen a
nagyobb számot. Itt ki kell emelni a MÁV állomáson történt kerékpár lopásokat, lakásbetöréseket. Történt
rablás is, az elkövetőt sikerült elfognunk. Történt több gépjármű lopás is. Ennek nagyobb része szintén az
állomás környékén történt. Szeretnénk ebben segítséget kérni az önkormányzattól, esetleg térfigyelő kamera
kiépítése megkönnyítené a munkánkat. Szeretném megköszönni az önkormányzat segítségét, amit a tavalyi
évben nyújtottak a rendőrség részére. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk az önkormányzattal, a közterületfelügyeleti szolgálattal, valamint a polgárőrséggel. Nagyon sokat segítenek a munkánkban. A családsegítő
szolgálat éves gyűlésén részt vettem, nagyon meg voltak elégedve a munkánkkal, illetve a jelzőrendszerrel,
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amit nyújtottunk feléjük. 73 esetben szolgáltattunk adatot feléjük. Kérem a testületet, hogy fogadják el a
beszámolónkat.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Folyamatosan kapcsolatban vagyunk Mihály István tábornok úrral, Pest megye rendőrfőkapitányával és
ígéretet kaptunk tőle, hogy még egy körzeti megbízottal ellátja Pécelt, így el lehet érni, hogy a másik oldalon
is lesz egy fix körzeti megbízott, aki a helyi viszonyokat a legjobban ismeri. Ismereteim szerint hamarosan
meg fog jelenni olyan pályázat, ahol térfigyelő kamera kiépítésére lehet majd pályázni. Megpróbálunk az
elsők között lenni.
dr. Kuszák Róbert képviselő:
Örömmel veszem, hogy Ferenc itt van közöttünk, végre van egy olyan rendőrparancsnokunk, aki Pécelen
hosszabb távra gondolja a tevékenységét. Úgy gondolom, hogy azok a rendőrök, akik itt szolgálnak Pécelen
jól végzik a munkájukat. Viszonylag kevés a létszám, ezért a városban való jelenlét nem tud úgy
megvalósulni, ahogy sokan szeretnék. A térfigyelő kamerák felszerelésével egyet tudok érteni. A rendőrség
munkáját szeretném megköszönni.
(Hajnal József, a Közterület-felügyelet igazgatója 14 óra 22 perckor megérkezett.)
Szöllősi Ferenc polgármester:
Sajnos van olyan probléma, ami a legégetőbb dolgok közé tartozik. Ezt sem a lakók, sem a rendőrség nem
képes megoldani, de talán közös összefogással sikerülne. Ez a mellékutcákban történő gyorshajtás. 15 utcát
fogunk leaszfaltoztatni az elkövetkezendő időben, kivétel nélkül jelezték a lakók, hogy szeretnének
fekvőrendőrt, mert olyan rossz tapasztalatuk van. Ez viszont nagyon sok pénzbe kerül. Felvettem a
kapcsolatot Bozsó tábornok úrral és kértem, hogy kiemelten kezeljék a helyzetet és a traffipaxokat rakják
mellékutcákba.
Tóth Ferenc, a Péceli Rendőrőrs őrsparancsnoka:
Köszönöm szépen az elismerő szavakat Kuszák úrnak. A 24 órás lefedettség a településen megvan. Bármikor
lehet hívni a rendőrséget, mert mindig van rendőr a területen. A traffipaxszal kapcsolatban sajnálatos módon
tapasztaltuk, hogy kevés alkalommal volt Pécelre kiírva, ezután az eltérés rendezve lett. Tudomásom szerint
most már elég sűrűn megfordul Pécelen és mellékutcákban is bent szokott lenni. Azt szeretném kérni, hogy
egy listát állítson össze az önkormányzat azokról az utcákról, ahol a gyorshajtás előfordul.
Berecz Gábor képviselő:
A Kolozsvári utcából tettek panaszt az ott lakók, hogy több esetben fordul elő, hogy hiába van
egyirányúsítva az utca, szembe forgalommal hajtanak be autók. Erre is figyelni kellene. Szeretném
megköszönni azt a gyors munkát, amiben a közterület-felügyelet, a polgárőrség, az önkormányzat és a
rendőrség is közreműködött, és sikerült elkapni azokat az elkövetőket, akik garázdaságot követtek el a múlt
héten szombat este. Előtte való héten a molinókat tették tönkre, ez egy másik elkövető banda volt. A
beszámolót elfogadom, de nagyon szeretném, hogy még több rendőr legyen Pécel utcáin.
Tóth Ferenc, a Péceli Rendőrőrs őrsparancsnoka:
A Kolozsvári utcát mindenképp figyelni fogjuk. Változott a szabálysértési törvény, a behajtani tilos már
közigazgatási bírság alá tartozik. Mindenképp fogunk intézkedni. A szombati garázdasággal kapcsolatos
elkövetőket sikerült beazonosítani a közterület-felügyelet segítségével, az elszámoltatásuk folyamatban van.
Sajnos a péceli rendőrőrs állománytábláját meghúzták. Állománytábla-módosítást kellene ahhoz
végrehajtani, hogy a létszámot felemeljék, ezt pedig az ORFK hagyja jóvá.
Sarlós Imre képviselő:
A tavalyi beszámoló elfogadásánál Bozsó tábornok úr helyettese volt jelen, aki arra kért bennünket, hogy
mindenképp támogassuk Tóth Ferenc urat, hogy maradjon itt Pécelen és a rendőrség kötelékében. Szeretném
megköszönni a munkátokat. A rendőri jelenlét a közterület-felügyelettel együtt, jól működik, ez jól látható a
utcákon is. A kapcsolat nagyon jó, és köszönöm a korrekt hozzáállást, amit az önkormányzattal és a
Képviselő-testület tagjaival ápoltok.
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Tóth Ferenc, a Péceli Rendőrőrs őrsparancsnoka:
Köszönöm szépen.
Tóthné Szentandrássy Csilla képviselő:
Szeretném én is megköszönni a rendőrség munkáját. Több lakó tájékoztatott arról, hogy a lakosságot a lehető
leggyorsabb segítségnyújtásban részesítik. A József Attila utca környékén nagyon sok a száguldozó autó, a
fekvőrendőrök ellenére. Szeretném kérni ebben a segítséget. A Zsigmondi utca környékén több betörés is
történt, az emberek pedig már félnek. Tudom, hogy nincs sok rendőr, de a mellékutcákat is figyelni kellene.
Sok sikert kívánok a további munkához.
Tóth Ferenc, a Péceli Rendőrőrs őrsparancsnoka:
A betöréssorozatnak utána fogok nézni, mert valóban volt a Zsigmondi utcában betörés, de hozzánk csak egy
jutott el. Ha nem jelentik be a betörést, akkor nem tudunk róla. A József Attila utcában többször lett traffipax
kivezényelve.
Tóthné Szentandrássy Csilla képviselő:
Igen, erre azt mondták, hogy nem jó helyen állt az autó, mert egyértelműen látszódott, és természetesen,
akkor lassítani fognak az autók.
Tóth Ferenc, a Péceli Rendőrőrs őrsparancsnoka:
Megszűnt az, hogy a traffipaxos autót eldugjuk, jól látható helyre kell kihelyezni.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Köszönöm szépen még egyszer a tájékoztatást. Több hozzászólást nem látok, kérem, szavazzunk a
rendőrségi beszámoló elfogadásáról.
(A szavazáson jelen van 11 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
93/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja a Gödöllői Rendőrkapitányság 2013. évi
munkájáról szóló beszámolót.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a Gödöllői Rendőrkapitányság
vezetőjét.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: 2014. április 11.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Köszönjük szépen Tóth Ferencnek, hogy megjelent. További sikeres munkát kívánunk.
Tóth Ferenc, a Péceli Rendőrőrs őrsparancsnoka:
Köszönöm szépen, a meghívást és hogy elmondhattam a véleményemet. További jó munkát kívánok.
A 2. napirendi pont "Javaslat a Kossuth tér 5. szám alatti ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálására"
megtárgyalása zárt ülésen történt, mely külön jegyzőkönyvben szerepel.
A 2. napirendi pontnál a Képviselő-testület a következő határozatokat hozta:
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Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 4 nem szavazattal, 5 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
94/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottságnak a
"Javaslat a Kossuth tér 5. szám alatti ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálására" tárgyú
előterjesztéshez benyújtott módosító indítványa azon részét, miszerint "...a pályázat nyertesének elsősorban
Szlovák-Gutenkunst Dóra pályázatát nyilvánítja, amennyiben ez nem tudna megvalósulni valamilyen oknál
fogva, másodsorban a Quelle – Víz Kft. pályázatát nyilvánítja nyertesnek."
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
95/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja dr. Kuszák Róbert képviselőnek a "Javaslat a
Kossuth tér 5. szám alatti ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálására" tárgyú előterjesztéshez
benyújtott módosító indítványát, miszerint a havi bérleti díjba való beszámítás 30% legyen.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 4 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
96/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el Sarlós Imre képviselőnek a "Javaslat a
Kossuth tér 5. szám alatti ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálására" tárgyú előterjesztéshez
benyújtott módosító javaslatát, miszerint a pályázat nyertesének Németh Anikó pályázatát nyilvánítja.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
97/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a "Javaslat a Kossuth tér 5. szám alatti ingatlan
hasznosítására kiírt pályázat elbírálására" tárgyú előterjesztés vonatkozásában úgy határoz, hogy a bérlő 2
millió Ft+áfa összeg erejéig végezhet értéknövelő beruházási munkát, amely a bérleti díjba beszámításra
kerülhet.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
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Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
98/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel, Kossuth tér 5. (hrsz: 9/1) szám
alatti ingatlan hasznosítására kiírt pályázati eljárás nyertesének a Quelle-Víz Kft. pályázatát nyilvánítja.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással (1 fő nem
szavazott) az alábbi határozatot hozta:
99/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel, Kossuth tér 5. (hrsz: 9/1) szám
alatti ingatlan hasznosítására kiírt pályázati eljárást eredményesnek, a pályázat nyertesének pedig a QuelleVíz Kft. pályázatát nyilvánítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati eljárás eredményéről a pályázókat értesítse.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: 2014. április 11.
(A zárt ülés után 16 óra 15 perckor a Képviselő-testület nyílt üléssel folytatta munkáját.)
Szöllősi Ferenc polgármester:
Szeretném közölni Ács úrral, hogy az ő pályázatát fogadtuk el. Van két jelentős módosítás. 2 millió Ft+áfa
mértékben tudja befogadni az önkormányzat az értéknövelő beruházásokat, valamint 50% helyett 30%-os a
havi lelakási lehetőség, az esedékes bérleti díjnak a beszámítása, de ez megnyújtja az időt.
Ács Zsolt pályázó, a Quelle-Víz Kft. ügyvezető igazgatója:
Az lenne a kérdésem, hogy a bérleti szerződés tervezetben a 4. pontban, a bérleti jogviszony 2014.
akárhanyadik napjától 2019. akárhanyadik napjáig tart. A bérleti jogviszony 2019. napjának leteltével
megszűnik, amennyiben a bérlő az ingatlant a határozott idő letelte után tovább használja, a bérleti szerződés
nem alakul át határozatlan időtartamú szerződéssé és a bérlő jogalap nélküli birtokosnak minősül. Az a
kérdésem, hogy csak és kizárólag 5 évre szól?
Szöllősi Ferenc polgármester:
5+5.
Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző:
Ennek az utolsó mondata, hogy a felek a határozott idő elteltével a bérleti szerződést közös megegyezéssel
legfeljebb 5 évvel meghosszabbíthatják.
Ács Zsolt pályázó, a Quelle-Víz Kft. ügyvezető igazgatója:
Csökkentve lett az állagjavító beruházás térítése az ajánlathoz képest. Nagyon körültekintően és határozottan
Árva Anikó képviselő asszony rákérdezett, hogy mekkora lenne a beruházás mértéke. Mondtam, hogy nem
szakemberek mérték fel, én mértem fel, hogy mi az, ami a legfontosabb ahhoz, hogy el tudjuk ezt kezdeni,
kb. 10 millió Ft lenne a beruházás mértéke, ezt jelöltem meg a pályázatban is. Idő közben a belső udvart
ismét megnéztem, a homlokzati részen több 10 m² területen a vakolat omlik le. Ez bele sem volt kalkulálva a
leírtakba. Az az aggályom, hogy az 5+5 év után miért nem lehet még folytatni a bérlést? Mi az akadálya?
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Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző:
A Képviselő-testület így írta ki a pályázatot. A tulajdonos önkormányzat dönthet a további folytatásról.
Ács Zsolt pályázó, a Quelle-Víz Kft. ügyvezető igazgatója:
Ekkora beruházásnál az ember elgondolkodik azon, ha tisztességesen akarja csinálni, akkor ez a beruházás
mikor térül meg. Kell, most azonnal válaszolnom, hogy fenntartom az ajánlatom?
Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző:
Fog kapni egy bérleti ajánlatot a Képviselő-testület döntéséről, amire 8 napos nyilatkozattételi határideje van,
írásos nyilatkozatot várunk.
Ács Zsolt pályázó, a Quelle-Víz Kft. ügyvezető igazgatója:
Első körben azt mondom, hogy igen, de szeretném én is átnézetni a jogászommal.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Köszönjük szépen, hogy kitartott idáig.
Ács Zsolt pályázó, a Quelle-Víz Kft. ügyvezető igazgatója:
Köszönöm szépen, viszontlátásra.
(Ács Zsolt pályázó, a Quelle-Víz Kft. ügyvezető igazgatója, 16 óra 22 perckor elhagyja az üléstermet.)
3. napirendi pont
Javaslat költségek viselésére a Rét utcai szintbeli vasúti átjáró kiváltásával kapcsolatban
(Szöllősi Ferenc polgármester 16 óra 23 perckor kimegy az ülésteremből, jelen van 10 fő képviselő.)
dr. Kuszák Róbert képviselő:
Elég kevés információval bírok erről a projektről, kicsit félek is tőle. Ebben a topolyosi részben nagyon
sokan gondolkodtak. A FIDESZ mindenképp szerette volna a programjában megvalósítani, hogy ez legyen
egy kulturális rekreációs kertészkedéses övezet, amihez fontos lett volna a szintbeli átjáró biztosítása. Ezzel a
monstrummal, ami itt megépül a város peremén, ez ezzel megszűnik, még ránézni is kicsit félni fogunk.
Egyáltalán nem tudok vele egyetérteni. Nyilván a tárgyalásokból ki voltam hagyva, igaz, kértem a jegyző
asszonyt és a polgármester urat is, hogy részletes információkat biztosítsanak, ez a mai napig nem történt
meg. Kértem, hogy kerüljön le a napirendről. Abban gondolkodtunk a családdal, hogy egy lovarda jellegű,
kertészkedésre alkalmas részt alakítunk majd ki. De a felüljáró pont a mi telkünk fölé fog kerülni. Azt látom,
hogy 250 métert áthidalni, ez nem illeszkedik a város arculatához. Amit a főépítész úrtól sikerült
megtudnom, szerintem a vonatjáratok sűrűsödése nem indokolja ezt. Nem tudom, hogy az eredeti tervet
miért kellett így szétrúgni. Ragaszkodnék ahhoz, hogy város másik oldalán lakók ne Rákoscsabához csatolva
tudjanak visszajutni a városközpontba. Péceliek, joguk van ahhoz, hogy Pécelen át tudjanak közlekedni.
Választás előtt vagyunk, olyan dolgokról döntünk a városban, amik lakossági fórumra érettek.
Kérem a polgármester urat, hogy oldjuk meg a Topolyos feltárását, ez a monstrum ez ne itt épüljön meg.
Nem értek egyet ezzel a dologgal.
(Szöllősi Ferenc polgármestert 16 óra 26 perckor bejön az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő.)
Fazekas Barna alpolgármester:
Kuszák úr szavaiból tisztán hallatszik, hogy választási év van. Nyilván nem jár fél 8 táján reggel a Pesti úton,
amikor jobbra kifordulni a kapubejárón is másfél, két percbe telik. Köszönhető ez az előző testületnek a
hatásos tevékenysége miatt, a város lakossága 17-18000 főre duzzadt. Az egész városon keresztül a
városközpontot és a Pesti utat terhelve hagyják el az emberek a várost. Egyben szeretném tájékoztatni a
testületet, hogy április 10-én 17.00 órakor lakossági fórumot hívtunk össze az ügyben. Egy kiemelten védett
természetvédelmi zöldfolyosót miért is kellene feltárnunk?

10
dr. Kuszák Róbert képviselő:
Egy kiemelten védett természetvédelmi övezetben miért kell egy ilyen monstrumot építeni?
Szöllősi Ferenc polgármester:
Kérem Barta urat, hogy számoljon be arról, honnan indult ez az egész történet, és milyen erőfeszítéseket
tettünk azért, hogy a körforgalom ága valósuljon meg és az, hogy miért nem tud az megvalósulni.
Barta Endre, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. képviselője:
Azért fontos a mai döntés a mi részünkre, mert a Rákos-Hatvan vasútvonal átépítését tervezzük. A vonalon
lévő 40 átjáró közül 8 db a legforgalmasabb, ami át fog épülni külön szintűvé, ezek közül 7-nek a kezelője a
Magyar Közút Zrt. A kezelővel nagyon sok megbeszélést folytattunk. A tervezőnk a leggazdaságosabb tervet
készítette kivitelezés és fenntartás szempontjából. A Magyar Közút minden méterhez ragaszkodott, hogy
milyen hosszú műtárgy épüljön. Azért van szükség erre az útátjáróra a Pesti út végénél, mert az állomás
átépül, 5 vágányt építünk és hosszabb lesz az állomás mérete. Ahol most az átjáró van, azt meg kell
szüntetni, ott kitérők lesznek, nincs rá mód, hogy azt fenntartsuk. Külön szintű megoldásban azért
gondolkodtunk, mert ha ez a terv megvalósul, akkor a vasútvonal forgalom növekedni fog. Most óránként 5
pár vonat közlekedik ezen a vonalon, ami 7-8 párra fog bővülni. A külön szintű megoldásra készült egy terv.
3 megoldást látunk most jelenleg arra, hogy ez az átjáró megszűnhessen. Ebből 2 külön szintű és 1 szintbeli.
A legutolsó ülésen támogatták azt a megoldást, hogy egy új műtárgyat kell tervezni a Damjanich utcától a
Pesti útig. Van egy vasútvonal és van a Rákos-patak. A hatóság azt nem engedélyezné, hogy a zöldterületen,
amit annyira védenek, egy földmű épüljön, hasonlóan az M0-s felüljáróhoz. Ezért javasoltuk azt a
nyomvonalat, amit önök a legutóbb elfogadtak. Részünkre az a fontos, hogy egy döntés legyen valamelyik
megoldás mellett, de úgy, hogy később legyen kezelése ennek az útnak, mert anélkül nem tud megépülni,
mert ha nincs, aki átvegye, akkor hiába épül meg. Ez helyi út, ezt nem fogja átvenni a Magyar Állam. Ha ezt
Pécel szeretné, önöknek kell átvenni és üzemeltetni is, minden költségét állni, miután megépült.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Mielőtt a testület elé került, és kiválasztottuk azt a megoldást, aminek a fenntartási támogatása miatt került
ez most napirendre, előtte a Pénzügyi Irodával egyeztetve lett 3-4 millió Ft-os fenntartási költség éves
szinten. Egyébként teljesen mindegy, hogy mi épül, mindenképp nekünk kell fenntartani.
dr. Kuszák Róbert képviselő:
A városlakóknak egy dolog a fontos, hogy élhető városban lakjanak. Nem tudom, hogy mennyivel került
volna többe, ahol már egyébként is megvan a környezetterhelés és nem bevinni ebbe a védett övezetbe ezt a
monstrumot. Uniós támogatásból valósítja ezt meg Magyarország a NIF Zrt-n keresztül a kivitelezővel. Azt
gondolom, még ha kicsit többe is kerül, azt kell megvalósítani, ami a városlakóknak hosszú távon megéri,
nem pedig tönkrevágni egy természetvédelmi területet. A szintbeli átjáróra mindenképp szüksége lenne a
városnak, és azt mindenképp fent kellene tartani. Ha a NIF ehhez nem adja az állam pénzét, akkor magasabb
fórumhoz kell fordulni.
Barta Endre, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. képviselője:
EU-s beruházással fog ez az egész megvalósulni. Az EU-s beruházás a vasútfejlesztést célozza. A forrása
egy CEF forrás lesz. Az EU-nak vannak különböző igazgatóságai és mindnek más a prioritása. Aki erre a
pénzt adja, annak a legfontosabb prioritása az, hogy elkészüljön egy olyan teherszállítási folyosó, ami
összeköti Spanyolországot, Olaszországot Ukrajnával, rajtunk keresztül. Fontos még, hogy az állomás
hossza, hogy a vonat elférjen, a tengelyterhelés, hogy lehessen menni minél nehezebb kocsikkal, és hogy a
sebesség legyen legalább 120 km/óra. Amikor a támogatást odaítélik a projekt részére, azt nézik, hogy
milyen célt elégít ki az a létesítmény. Azért kell ezt az átjárót elkészíteni, mert az állomás hosszabbodik és nő
a vágányok száma. Ezt a pénzt nem lehet minden célra felhasználni. Egy célunk volt, hogy amit ott
megszüntetünk, azt pótoljuk. Van lehetőség a szintbelire, de azt nem fogadták el. Az, hogy ez még több
funkciót teljesítsen még nagyobb költséggel, annak azért van egy határa. Óvatosnak kell lenni, hogy mit
lehet elszámolni.
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Berecz Gábor képviselő:
Pontosan hol fog kijönni ennek az átjárónak a vége? Mert ez nekem nem tiszta.
Fazekas Barna alpolgármester:
A Pesti útra való kicsatlakozás a Budapest irányába tartó utolsó buszmegálló környékére esik. A Damjanich
utcát elhagyva 50-100 méterrel kicsit a határba húzódna az út, ott lenne egy körforgalom és abból indulna,
hogy meglegyen a megfelelő magasság elérése.
dr. Kuszák Róbert képviselő:
Kicsit elkapkodottnak látom ezt az egészet. Hatástanulmányokat nem olvastunk. Lakossági fórum később
lesz.
Szöllősi Ferenc polgármester
Ez megint propaganda beszéd, itt voltál és megkérdezhetted volna mindezt. Csak tartózkodtál és egy szavad
sem volt. A helyszínrajz ugyanúgy a rendelkezésedre állt, mint más képviselőnek.
Podmaniczki József képviselő:
1990 óta az idézőjelbe tett városfejlesztés mindig úgy nézett ki, hogy éppen melyik városvezetőnek hol
akadtak ingatlanjai. Legyen ennek már vége, hogy azért, mert valakinek ott van telke, azt úgy alakítsuk át.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Térjünk vissza az előterjesztéshez és a határozati javaslathoz. Kérem, hogy szavazunk a határozati
javaslatról.
(A szavazáson jelen van 11 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
100/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 59/2014. (II. 27.) Kt. számú
határozattal megállapított Budapest-Hatvan vasúti vonalszakasz és létesítményeinek fejlesztésével
kapcsolatban megvalósuló Rákóczi út és Pesti út között, a vasutat és a Rákos-patakot keresztező külön szintű
keresztezéssel létrejövő utak és műtárgy átvételét, az üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos összes
feladat elvégzését – a megvalósítás elérése érdekében – elfogadja és kéri, hogy a tervezés, engedélyezés és
megvalósítás során Pécel Város Önkormányzata számára biztosítsák a leendő üzemeltetőt megillető jogokat.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy fenti döntéséről értesítse a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. vezetőjét.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: 2014. április 11.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Köszönjük szépen Barta Endre úr türelmét.
(Barta Endre, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. képviselője 16 óra 46 perckor elhagyja az
üléstermet.)
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4. napirendi pont
Javaslat a Koch és Társai 96' Kft. kérelmének elbírálására
(Árva Anikó bizottsági elnök ismerteti a pénzügyi bizottság módosító javaslatát.)
Szöllősi Ferenc polgármester:
Befogadom a módosító javaslatot.
Sarlós Imre képviselő:
Egyetértek a bizottság javaslatával, de ezt legalább már fél évvel ezelőtt kellett volna megtenni. A KDV
határozatot az önkormányzat már egy éve kapta. Akkor a Kft. bevállalta, hogy elkezdi ezt a munkát, ami
arról szól, hogy van egy test, ami túlnyúl a bánya területén és a KDV egy feljelentésnek köszönhetően az
önkormányzatot kötelezte arra, hogy ezt a területet mentesíteni kell a szemét alól. Ennek közel a fele készen
van. Nyitva van a szemét és ázik. Semmilyen környezetvédelmi hatóságnak nem lehet az a szándéka, hogy
ez így történjen. Az a szemétkupac már akkor le volt rekultiválva, amikor a Koch és Társa annak idején
átvette. Jegyzőkönyvben a KDV is tudomásul vette, hogy ez a test túlnyúl, és ők kérték, hogy ennek a
rekultivációja szintén történjen meg. A szemét nyitva van és minél tovább húzzuk ezt a problémát, az annál
nagyobb lesz. Régóta folyik ez a tárgyalás, a tárgyalásnak lett a végeredménye, hogy ezt a kérelmet a Kft.
beadta. Most megint nem lesz befejezve a munka, a határidő lejár, de még mindig arról beszélünk, hogy
tárgyalást kell folytatni. Már régen meg kellett volna oldani és régen meg kellett volna állapodni.
Szöllősi Ferenc polgármester:
A történeti hűséghez hozzá tartozik, hogy 2010. október végén az elsők között a Koch és Társa keresett meg
azzal, hogy már az előző önkormányzattal sem bírt ebben a történetben. Ez már a Márkus úr idejében is
probléma volt. Talán a Farkas Józsiék kezelték ezt a bányát, a 80-as évek végére tehető a túltöltés. Azt is
lehetett hallani, hogy ott idő közben telekalakítás történt, kitalálták, hogy egy lencse alakú területből
csináljanak egy téglalap alakút, és így lett elvileg a túltöltött állapot. Az eredeti tervek sehol nem lelhetőek
fel, senki nem tud ebben a történetben igazságot. A legegyszerűbb lenne az, ha a túlnyúló területet meg
lehetne igényelni az államtól és rekultiválni. Ilyen mennyiségű szemetet elhordani onnan, az döbbenetes
mennyiség anyagilag is.
Sarlós Imre képviselő:
A területcserét sem tudtuk megoldani, az állammal kell itt egyezkedni, amiben ők nem annyira partnerek.
Azzal van a baj, ha hozzányúlunk, azt minél hamarabb be kell fejezni. Hozzá lett nyúlva és nyitva van az
egész terület. Le lett ez már egyszer takarva inert hulladékkal és földel, legalább nem ázott. A vízlevezetés is
megtörtént a két oldalán.
Podmaniczki József képviselő:
Egyetértek a határozati javaslattal és a legfontosabb, hogy az önkormányzat végre ebből az elég rossz
történetből valamennyire kijöjjön. Annak idején, de ebben a ciklusban a hivatal korábbi munkatársával
bementünk egy iratbetekintésre a környezetvédelmi szakhatósághoz. A teljes iratanyagot szerettük volna
megnézni és egy másolatot arról kérni. Nem volt könnyű dolog. Jogunkkal szerettünk volna élni, de egy
kicsit akadályozták a munkánkat. Amikor ez a Képviselő-testület átvette a kormányt 2010-ben, történt egy
felmérés, hogy mekkora anyagmennyiség lett betöltve a Koch és Társa által. Ez jogos dolog volt. Ezzel egy
időben történt a feljelentés a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársa részéről, aki a túlnyomás miatt tette. Ez a
terület kiemelten védett, ami furcsa is, hogy ennek a közepén van a hulladéklerakó. Erre a feljelentésre
reagált a felügyelőség és rendelte el a hulladéktest visszaszedését. Kikértük a feljelentés másolatát is, amit
szinte már térden állva könyörögve kaptunk meg, nem akarták oda adni. Az elmúlt évtizedekre lehet
visszatekinteni. Az elmúlt évtizedek pereskedései, vádaskodásai kapcsán eljutott oda a szakhatóság, hogy
büntetésben van Pécel városa. Napi szintű levelezés és feljelentés folyt. Ennek a következménye ez. Most
már tényleg be kell vonni a felügyelőséget, és mondják el, hogy mit akarnak tőlünk, és mit tegyünk annak
érdekében, hogy lezárt rekultivált lerakót hagyjunk magunk után, ami tényleg nem fogja szennyezni a
környezetet. Azt gondolom, hogy olyan kötelezettséget róttak annak idején a városra, ami betarthatatlan.

13
Szöllősi Ferenc polgármester:
A pénzügyi bizottság módosító javaslatát figyelembe véve kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatot
illetően.
(A szavazáson jelen van 11 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
101/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Koch és Társai 96' Kft. kérelmének elbírálásával
kapcsolatos döntést elhalasztja, és felkéri a polgármestert, valamint az önkormányzat ügyvédjét, hogy
folytasson tárgyalásokat a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőséggel, a Koch és Társa Kft-vel együtt, majd a megtárgyalt lehetséges megoldási javaslatok
ismeretében ismét kerüljön a Képviselő-testület elé az anyag, majd akkor döntsön a Képviselő-testület a
kérelemről.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: 2014. május 29.
5. napirendi pont
Javaslat a Pécel Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására
dr. Kuszák Róbert képviselő:
Szeretnék érdeklődni, hogy jól működik-e a dolog, miszerint az áfát már nem fizetjük, mert támogatásként
önkormányzati feladatot lát el a cég. Megtakarítottunk ezzel valamit?
Pereg László, a Pécel Kft. ügyvezető igazgatója:
Igen, sok megtakarításunk van.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Több hozzászólást nem látok, kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
(A szavazáson jelen van 11 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
102/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pécel Kft. 2014. évi üzleti tervét a határozat
mellékletét képező tartalommal.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Pécel Kft. ügyvezetőjét értesítse.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: 2014. április 11.
(A határozat melléklete az előterjesztés mellékletét képezi.)
(Pereg László, a Pécel Kft. ügyvezető igazgatója 17 óra 00 perckor elhagyja az üléstermet.)
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6. napirendi pont
Javaslat a mezei őrszolgálattal kapcsolatos további döntések meghozatalára
Podmaniczki József bizottsági elnök:
A városfejlesztési bizottságnak az volt a módosító javaslata, hogy az újonnan megalakuló szervezetnek a
neve ne Pécel Város Rendészeti Igazgatósága legyen, hanem Szolgálata.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Befogadom a módosító javaslatot. Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzunk a határozati
javaslatokról egyenként. Először az I. határozati javaslatról.
(A szavazáson jelen van 11 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
103/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a mezei őrszolgálat létrehozása tárgyában
hozott 30/2014. (I.30.) Kt. számú határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:
A határozat határidő része az alábbiak szerint módosul:
„Határidő: a fedezet tervezésére: 2014. február 5.,
az alapító okirat módosításának beterjesztésére: 2014. március 27.,
a rendelettervezet beterjesztésére: 2014. május 29.”
A határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Szöllősi Ferenc polgármester:
Szavazzunk a II. határozati javaslatról.
(A szavazáson jelen van 11 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
104/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2014. június 1. napjától „Pécel Város
Közterület-felügyelete” nevét „Pécel Város Rendészeti Szolgálata” névre változtatja, és az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja, valamint 8. § (5) bekezdése, továbbá az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5. § (1) és (4)
bekezdése alapján a határozat 1. melléklete szerint módosítja Pécel Város Közterület-felügyelete alapító
okiratát, és azt a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal egységes szerkezetben adja ki.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az alapító okirat módosításnak és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak – nyilvántartásba vétel céljából – a Magyar Államkincstár
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságához való megküldéséről.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: 2014. április 4.
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(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szöllősi Ferenc polgármester:
Szavazzunk a III. határozati javaslatról.
(A szavazáson jelen van 11 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
105/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2014. június 1. napjától 2 fővel (teljes
álláshely) megemeli Pécel Város Közterület-felügyelete (2014. június 1. napjától Pécel Város Rendészeti
Szolgálata) álláshelyeinek számát, a mezei őrszolgálat létesítésével, működtetésével összefüggésben.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2014. június 1. napjától a Pécel Város Közterület-felügyelete
(2014. június 1. napjától Pécel Város Rendészeti Szolgálata) keretén belül ellátandó mezei őrszolgálat
működtetéséhez a 7/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.2 céltartalék sorából, 2. melléklet
3.2 céltartalék sorából, 3. melléklet 3.2 céltartalék sorából és 26. melléklet céltartalék sorából 3.471 eFt
összeget átcsoportosít az alábbiak szerint:
- a 12., 13. melléklet személyi juttatások 1.1 sorába 1.795 eFt összeget,
- a 12., 13. melléklet munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.2 sorába 484 eFt
összeget,
- a 12., 13. melléklet dologi kiadások 1.3 sorába 1.192 eFt összeget.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az álláshelyszám növelésével és az előirányzatok
átcsoportosításával összefüggésben gondoskodjon az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.
(III.7.) önkormányzati rendelet módosításának Képviselő-testület elé való beterjesztéséről.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
(Hajnal József, Pécel Város Közterület-felügyeletének igazgatója 17 óra 04 perckor elhagyja az üléstermet.)
7. napirendi pont
Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére
Szöllősi Ferenc polgármester:
Kérdés, észrevétel, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a rendeletalkotási javaslatról.
(A szavazáson jelen van 11 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletalkotási javaslatot fogadta el:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Pécel Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2014. (IV. 3.) önkormányzati rendeletét egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül
helyezéséről.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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8. napirendi pont
Javaslat a városi kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló 9/2006. (VI. 7.) számú rendelet
módosítására
Szöllősi Ferenc polgármester:
Kérdés, észrevétel, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a rendeletalkotási javaslatról.
(A szavazáson jelen van 11 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletalkotási javaslatot fogadta el:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Pécel Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2014. (IV. 3.) önkormányzati rendeletét a városi kitüntető címek alapításáról és
adományozásáról szóló 9/2006. (VI. 7.) számú rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
9. napirendi pont
Javaslat a település rendjéről szóló 14/2008. (VI. 5.) számú rendelet módosítására
Szöllősi Ferenc polgármester:
Kérdés, észrevétel, hozzászólás?
dr. Kuszák Róbert képviselő:
Örömmel látom, hogy itt ez a rendeletmódosítás, de szeretném felhívni a testület figyelmét, hogy további
módosításra tennék javaslatot. Vannak a táblázatban olyan díjak, amelyek Péceltől egy kicsit
elrugaszkodottak. Az 1. számú melléklet 2. oldalán a vendéglátó előkert-terasznál 1.200 Ft/m² árral pont azt
akadályozzuk meg, hogy ezek a vállalkozók ki tudjanak költözni a jó időben. Ezt javaslom csökkenteni 500
Ft/m²-re. A rendeletben foglaltakkal egyébként egyetértek.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Nem merem egyedül felvállalni, hogy ezt befogadjam, ezért kérem a testületet, hogy szavazzunk a módosító
javaslatról.
(A szavazáson jelen van 11 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
106/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja dr. Kuszák Róbert képviselő arra vonatkozó
javaslatát, hogy a település rendjéről szóló 14/2008. (VI. 5.) számú rendelet 1. számú mellékletének e)
pontjánál a vendéglátó-előkert terasz díjtétele 1.200 Ft m²/hó-ról 500 Ft/m²/hó-ra csökkenjen.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Szöllősi Ferenc polgármester:
Kérem, szavazzunk a rendeletalkotási javaslatról.
(A szavazáson jelen van 11 fő képviselő.)
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Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletalkotási javaslatot fogadta el:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Pécel Város Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2014. (IV. 3.) önkormányzati rendeletét a település rendjéről szóló 14/2008.(VI.5.)
számú rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

10. napirendi pont
Javaslat a Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásának szabályairól szóló 9/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Szöllősi Ferenc polgármester:
Kérdés, észrevétel, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a rendeletalkotási javaslatról.
(A szavazáson jelen van 11 fő képviselő.)
Szöllősi Ferenc polgármester:
Egy valaki nem szavazott.
Árva Anikó képviselő:
Én, pedig megnyomtam a gombot.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Akkor szavazzunk újra!
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
rendeletalkotási javaslatot fogadta el:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Pécel Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2014. (IV. 3.) önkormányzati rendeletét Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az

egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 9/2013.(IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
11. napirendi pont
Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 11/2007. (VI.8.) számú rendelet módosítására
(Podmaniczki József ismerteti a városfejlesztési bizottság módosító javaslatát.)
Szöllősi Ferenc polgármester:
Lenne egy módosító javaslatom, amit felolvasnék.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a "Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 11/2007. (VI.8.) számú rendelet
módosítására" tárgyú előterjesztéshez benyújtott rendeletalkotási javaslatról nem dönt.
A Képviselő-testület visszavonja a 16/2014. (I.30.) Kt. számú határozatát.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 11/2007. (VI. 8.) számú rendelet módosítását terjessze
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be a Képviselő-testület 2014. áprilisi rendes ülésére az alábbi szempontok szerint:
- a bérlakások odaítélésénél és a lakásokba való bejelentkezések esetében az 1 főre eső méltányolható
alapterület minimum 6 m² legyen,
- a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok hasznosítása esetében kétszeri eredménytelen pályáztatás után,
vagy ahol nem volt pályázó az adott ingatlanra, esetleges érdeklődés esetén legyen rugalmasabb lehetőség, és
tárgyalás útján is lehessen szerződést kötni.
Kérem, hogy a testület erről szavazzon.
(A szavazáson jelen van 11 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
107/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a "Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 11/2007. (VI.8.) számú
rendelet módosítására" tárgyú előterjesztéshez benyújtott rendeletalkotási javaslatról nem dönt.
A Képviselő-testület visszavonja a 16/2014. (I.30.) Kt. számú határozatát.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 11/2007. (VI. 8.) számú rendelet módosítását terjessze
be a Képviselő-testület 2014. áprilisi rendes ülésére az alábbi szempontok szerint:
- a bérlakások odaítélésénél és a lakásokba való bejelentkezések esetében az 1 főre eső méltányolható
alapterület minimum 6 m² legyen,
- a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok hasznosítása esetében kétszeri eredménytelen pályáztatás után,
vagy ahol nem volt pályázó az adott ingatlanra, esetleges érdeklődés esetén legyen rugalmasabb lehetőség, és
tárgyalás útján is lehessen szerződést kötni.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: 2014. áprilisi 24.
12. napirendi pont
Javaslat intézményi helyiségek használatba adásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Podmaniczki József bizottsági elnök:
A városfejlesztési bizottság az I. és a II. határozati javaslatot elutasította, a III. határozati javaslatot
támogatta. A bizottság arra az álláspontra jutott, hogy ne csak úgy adogassuk a lehetőségeket, hanem kérjünk
is cserébe valamit. A kérelem odaítélése egy űrlap kitöltésével jár. Szeretnénk, ha a kérelmezők megjelölnék,
hogy ez a közvetett támogatás hogyan jelenik meg, akár a tanfolyam díjának csökkentésében, akár abban,
hogy városi rendezvényeken szerepelnek. Valamilyen kötelezettséget ők is vállaljanak. Egyre inkább
szaporodnak ezek a kérelmek.
Árva Anikó bizottsági elnök:
A pénzügyi bizottság is ugyanúgy elutasította az I. és a II. határozati javaslatot, a III. határozati javaslatot
elfogadta, és tett egy kiegészítő javaslatot, hogy a kérelmeken kerüljön feltüntetésre, hogy a kérelmező a
térítésmentességért cserébe mit kínál a foglalkozáson résztvevőknek és mit kíván az önkormányzat számára
nyújtani.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Mindkét bizottság módosító javaslatát befogadom.
dr. Kuszák Róbert képviselő:
Úgy tudom, hogy a civil törvénynek is van olyan rendelkezése, hogy az egyesület akkor támogatható, ha az
előző évben nyilvánossá tette és lerakta a beszámolóját az erre hivatott szervnél, illetve 1 év működése után
lehet akármilyen formában támogatni. Nem látom az erre vonatkozó kritériumoknak a feltételrendszernek az
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igazolását. Bejegyzett egyesületnek kell lenni. Nem lehet több támogatásban részesíteni önkormányzati,
állami forrásból, mint amennyi a működőképességének az egyensúlyi állapotához kell. Ezeket a feltételeket
felül kell vizsgálni, nehogy törvénytelenül adjunk közvetett támogatásokat ezeknek az egyesületeknek.
Ezekkel a feltételekkel én is támogatom az előterjesztést a bizottsági módosításokkal, de a kondíciókat
szeretném tudni.
Szöllősi Ferenc polgármester:
A saját határozati javaslataimat, az elsőt és a másodikat visszavonom. Kérem, szavazzunk a III. határozati
javaslatról.
(A szavazáson jelen van 11 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
108/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere
Pál Művelődési Ház (2119 Pécel, Isaszegi út 3.) 3. számú klubtermének térítésmentes használatát biztosítja a
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület (1119 Budapest, Etele u. 59-61.) péceli tagcsoportja részére klub
összejövetel megtartása céljából 2014. április 1-jétől 2014. december 31. napjáig, havonta egy alkalommal, 1
óra 30 perc időtartamra, az intézményvezetővel előre egyeztetett időpontokban.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésről értesítse az intézmény vezetőjét, valamint
felhatalmazza a szerződés aláírására.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: 2014. április 11.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Szavazzunk a pénzügyi bizottság önálló határozati javaslatáról.
(A szavazáson jelen van 11 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
109/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az intézményi helyiségek használatba
adásával kapcsolatos kérelmeken kerüljön feltüntetésre, hogy a kérelmező a térítésmentességért cserébe mit
kínál a foglalkozáson résztvevőknek és mit kíván az önkormányzat számára nyújtani.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
13. napirendi pont
Javaslat tematikus családi élménypark létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Szöllősi Ferenc polgármester:
Kérdés, észrevétel, hozzászólás?

20
Berecz Gábor képviselő:
Jól értem, hogy nekünk kell ezen a területen kiépíteni a világítást? Megértem, hogy a lakosság kérte, hogy ne
az előző helyszínen legyen, de nem került volna nekünk ott szinte semmibe.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Dehogynem, ha az utak állapotát nézzük, nagyon sokba került volna nekünk. Jobb ez így. Egy általános
rendezvényterületté alakítható lenne.
Sarlós Imre képviselő:
Örülök, hogy nem ott valósul meg, ahol eredetileg tervezve volt, mert abból rengeteg konfliktus lett volna.
Tudomásom szerint a magyar laktanyát már megigényeltük az előző testületi ülésen.
Kovács Zoltán irodavezető:
Az előző ülésen valóban született egy döntés a 0135/11 hrsz.-ú területről, de kiegészítettük egy funkcióval, a
közparkok, közterületek létesítése céljából, mert sport és ifjúsági ügyeket jelöltünk meg az Mötv. alapján,
egyetlen kiegészítést tettünk még, a közterület, településüzemeltetés kategóriát.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Ha nincs több hozzászólás, szavazzunk az I. határozati javaslatról.
(A szavazáson jelen van 11 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
110/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy visszavonja a 6/2014. (I.30.) Kt. számú, a
67/2014. (II.27.) Kt. számú, valamint a 80/2014. (II.27.) Kt. számú határozatait.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Sollers Print Nyomdaipari Kft. (2890 Tata,
Komáromi utca 55.) ügyvezetőjét.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: 2014. április 11.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Szavazzunk a II. határozati javaslatról.
(A szavazáson jelen van 11 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
111/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Dínó Park tematikus családi
élményparkot a Pécel 0135/11 helyrajzi számú, Magyar Állam tulajdonát képező, Honvédelmi Minisztérium
vagyonkezelésében álló területen kívánja megvalósítani. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy kezdeményezze a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján az agrárpolitikáért felelős miniszternél a
terület valós művelési ágba helyezését, továbbá felhatalmazza a tulajdonba kerülés érdekében szükséges
nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: 2014. május 15.

21
Szöllősi Ferenc polgármester:
Szavazzunk a III. határozati javaslatról.
(A szavazáson jelen van 11 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
112/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
1. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2)
bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a
Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő, 2119 Pécel, 0135/11 helyrajzi
számon felvett, állami terület I. megnevezésű, 29 ha 2451 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 2., 4., 15. pontjában meghatározott településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és
fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak
és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
gépjárművek parkolásának biztosítása); sport, ifjúsági ügyek; egészségügyi alapellátás, az egészséges
életmód segítését célzó szolgáltatások feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és az
ingatlant közpark, családi tematikus élménypark, és a település lakosságának a három önkormányzati
feladathoz kötődő szolgáltatások biztosítása és fejlesztése célra kívánja felhasználni.
3. Pécel Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a
művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pécel, 0135/11 hrsz.-ú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és
valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pécel, 0135/11 hrsz.-ú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő : 2015. március 31.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Szavazzunk a IV. határozati javaslatról.
(A szavazáson jelen van 11 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
113/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
1. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2)
bekezdésének c) pontja alapján a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél kezdeményezi és kérelmezi a

22
Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő, 2119 Pécel, 0135/11 helyrajzi
számon felvett, állami terület I. megnevezésű, 29 ha 2451 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 2., 4., 15. pontjában meghatározott településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és
fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak
és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
gépjárművek parkolásának biztosítása); sport, ifjúsági ügyek; egészségügyi alapellátás, az egészséges
életmód segítését célzó szolgáltatások feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és az
ingatlant közpark, családi tematikus élménypark, és a település lakosságának a három önkormányzati
feladathoz kötődő szolgáltatások biztosítása és fejlesztése célra kívánja felhasználni.
3. Pécel Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a
művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pécel, 0135/11 hrsz.-ú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felé teljes
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pécel, 0135/11 hrsz.-ú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő : 2015. március 31.
14. napirendi pont
Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2014. évi emelt szintű közterületi felújításainak elvégzésére
(Podmaniczki József bizottsági elnök ismerteti a városfejlesztési bizottság módosító javaslatát.)
(Árva Anikó bizottsági elnök ismerteti a pénzügyi bizottság módosító javaslatát.)
Kovács Zoltán irodavezető:
Ebben a tárgyban korábban két döntés is született. Az október 31-i testületi ülésen a Gárdonyi Géza utcával
kapcsolatban született egy döntés, hogy ott 30-70%-os hozzájárulással valósulna meg az útépítés. A
322/2013. képviselő-testületi határozatban pedig az volt benne, hogy 100.000 Ft erejéig járul hozzá az
önkormányzat lakóegységenként az útépítéshez. Ezeket a határozatban foglalt döntéseket szeretnénk
módosítani, annak érdekében, hogy mindenkinek azonos körülményt tudjunk biztosítani, tehát 50-50%-os
hozzájárulások lennének minden utcában. A közbeszerzési eljárást is így lehet rendesen kiírni. A 100.000 Ftos hozzájárulás az önkormányzat részéről lakóegységenként, nem minden területen tartható, ezért fel kell
emelni 200.000 Ft-ra. A módosító indítvány erről szólna. Belekerült még a két bizottsági javaslathoz képest
az Ákosfalva és a Levendula utca is. A kiosztott mellékletben szereplő utcák lennének benne a közbeszerzési
eljárásban.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Jelen pillanatban a meghirdetés szerint is a beérkezés sorrendjében történik a munkakezdés. Az utóbb
említett két utcának nincs mart aszfalt fedezete. Ezek akkor fognak megvalósulni, ha valóban itt marad a
Maglódi útnak a mart aszfaltja.
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Kovács Zoltán irodavezető:
Egy utcát kihagytam, a bizottsági döntéshez képest, ami szintén bekerült, ez a Lázár Ervin utca.
(Szöllősi Ferenc polgármester 17 óra 37 perckor kimegy az ülésteremből. Jelen van 10 fő képviselő.)
Tóthné Szentandrássy Csilla képviselő:
Annyival szeretném kiegészíteni, hogy mivel egy területnek a fejlesztéséről van szó itt, az utcák egyként
álltak össze és együtt fizetik a költségeit. Ha egy utca kiesne a fizetési összefogásból, akkor az nagy
mértékben felemelné az 1 főre jutó egyszeri szerződéskötési összeget. Ha jogilag megvan egyben a döntés,
akkor lehet a szerződéseket aláírni. Jó költséggel tudják vállalni a lakók, és azt már most tudják, hogy az
Ákosfalva utca egy későbbi ütemben készül el.
dr. Kuszák Róbert képviselő:
Polgárjogi szerződéssel szeretnénk ezt a jogigényt érvényesíteni, hogy fizesse a lakos a pénzt. Elég nagy
összeget szedünk be. Ilyen összegekért rendes tömegközlekedésre alkalmas A és B osztályozású minőségű
aszfaltot szoktak lefektetni. De azt rendeletben szokták szabályozni. Kérnék garanciákat arra, hogy a
vállalkozóra nézve milyen garanciákat fogunk támasztani, hogy az útfelújítás tárgyi eszközként be fog
kerülni az önkormányzat vagyonába, hogy ez a vagyon megőrizze az értékét. Miután ez egy Ptk-s szerződés,
magam látom, hogy az utasrendeletek, amelyek adók módjára behajthatók és ott is előírta az önkormányzat,
hogy fizessék be, még azt a keveset sem fizették be a lakosok. Milyen fedezet lesz erre, ha ez nem teljesül,
illetve mi a biztosíték rá, hogy ez be fog folyni az önkormányzatnak. Kértem annak idején, hogy erre az
úttechnológiára jöjjön be egy előzetes költségvetés, és ezt nem láttam.
(Szöllősi Ferenc polgármester 17 óra 39 perckor bejön az ülésterembe. Jelen van 11 fő képviselő.)
Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző:
A polgárjogi szerződést, kiegészítve majd azzal a megfelelő tartalommal, amire a pénzügyi bizottság is
utalást tett, egy végrehajthatósági záradékkal fogunk ellátni, amit egy közjegyző fog rátenni a szerződésekre.
Minden külön bírósági procedúra nélkül az abban foglaltak végrehajthatóvá válnak. Ez lesz a jogi garancia
arra, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségét a lakos teljesíteni fogja. Az, hogy milyen műszaki
technológia, az 2-3 előterjesztéssel később kerül a közbeszerzési felhívás ajánlati dokumentációja a
Képviselő-testület elé, úgy, ahogy annak lennie kell, és ott részletesen le van írva az ajánlati
dokumentációban, hogy ez a technológia hogyan néz ki.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Az előző testületi ülésen elhangzott, és ha az interneten megnézed a finn aszfalt oldalát, részletesen le van
írva minden. Több lakó elment és az általunk elmondott referenciát megnézték Monoron, mert ott elég sok
utat készítettek így, 8-10 éves utak kifogástalan állapotban vannak. De ehhez szükséges az is, hogy a
súlykorlátozást betartsák, mert különben ezeket az utakat 2-3 évente rendbe kell tenni.
Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző:
Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja az utak jegyzékét, a következő testületi ülésre kerül be az
közbeszerzési ajánlati dokumentáció, ami a közbeszerzési eljárás műszaki tartalmával kapcsolatos.
Tóthné Szentandrássy Csilla képviselő:
A Dán területen az utcák önszerveződő lakóközössége azt kérné, hogy abban a szerződésben, amit ők
megkötnek, legyen benne a garancia, a műszaki paramétere, illetve a vízelvezetés.
Zsadányi Zsolt képviselő:
A Gárdonyi utcánál az 50%-ot nem tudom elfogadni, mert már 3 fórumon túl vagyunk, minden szerveződés
megtörtént, és nem 50% volt, hanem 70%-os, és már 3 éve megszervezték.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Minden lakossági fórumon elhangzott az 50% önkormányzati és 50% lakossági hozzájárulás azzal a
kitétellel, hogy az 50%-os önkormányzati hozzájárulás nem tartalmazza a leterítendő mart aszfalt árát.
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Árva Anikó képviselő:
Azon a legelső lakossági fórumon, amin, a polgármester úr nem vett részt, a lakók több mint 80%-a már
akkor leadta az előzetes hozzájárulását, akkor 70% alapján vállalták. Ez az utca speciális eset volt.
Kovács Zoltán irodavezető:
A Képviselő-testület döntésében benne van, hogy ott lehet elvégezni azt a munkát, ahol minimum 60.000 Ftos lakóegységes hozzájárulás van. A Gárdonyi Géza utcában a sok 4 lakásos társasház miatt 48.000 Ft-ra jön
ki. A képviselő-testületi döntés alapján így nem tudna megindulni az útépítés, vagy az a közbeszerzési
eljáráson kívül kell, hogy megtörténjen. Erről a testületnek kell dönteni. Vagy azt a döntést kell
megváltoztatni, hogy ez a 60.000 Ft minimális hozzájárulás legyen meg lakóegységenként a lakók részéről,
ez 10.000 Ft-tal jelentene több hozzájárulást a lakók részéről.
Sarlós Imre képviselő:
Örülök neki, hogy megvalósul ez a rengeteg aszfaltos utca. Nekem a kép nem egyértelmű. Van két 4 méteres
utca és mind a kettő 385 folyóméter hosszú. Az egyik 6 millióba kerül, a másik 4 millióba, mint becsült
költség. Miért kerül az egyik többe, a másik kevesebbe? Jobb lenne, ha látnánk, hogy mennyi lesz a
lakossági hozzájárulás abban az utcában. Szeretném tudni, hogy mennyibe fog kerülni 1 m² aszfaltnak az
elkészítése.
Kovács Zoltán irodavezető:
A közbeszerzési dokumentációban ez egyértelmű lesz. De a hozzájárulások még a mai napon is változtak. A
négyzetméterár körülbelül 3.000 Ft lesz. Szakemberekkel készült a felmérés. A következő ülésre komolyabb
számítások fognak készülni, műszaki tartalommal.
(Sarlós Imre képviselő 17 óra 58 perckor kimegy az ülésteremből. Jelen van 10 fő képviselő.)
Kónya József képviselő:
Javaslom, hogy zárjuk le a vitát.
Szöllősi Ferenc polgármester
Kérem, szavazzunk a vita lezárásról.
(A szavazáson jelen van 10 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
114/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Kónya József képviselő ügyrendi
javaslatára a „Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2014. évi emelt szintű közterületi felújításainak
elvégzésére” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatos vitát lezárja.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester

Határidő: azonnal
(Sarlós Imre képviselő 18 óra 00 perckor bejön az ülésterembe. Jelen van 11 fő képviselő.)
Szöllősi Ferenc polgármester:
Azt gondolom, hogy a polgármesteri módosító indítvány (A módosító indítvány a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.) I. határozati javaslatát visszavonom. A módosító indítvány II. határozati javaslata úgy szól, hogy a
322/2013. (XII. 2.) Kt. számú határozatának dc) pontját az alábbiak szerint módosítja: „dc) Pécel Város
Önkormányzata a felújításhoz közterületenként legfeljebb 200.000 Ft/lakóegység összegben járul hozzá.”
Erről kérem, szavazzunk.
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(A szavazáson jelen van 11 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
115/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 322/2013. (XII. 2.) Kt. számú
határozatának dc) pontját az alábbiak szerint módosítja:
„dc) Pécel Város Önkormányzata a felújításhoz közterületenként legfeljebb 200.000 Ft/lakóegység
összegben járul hozzá.”
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Szöllősi Ferenc polgármester:
A következő határozati javaslat úgy szól, hogy Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a 2014. évi emelt szintű útfelújítások I. ütemében az alábbi közterületek felújítását végzi el: a)
lakossági hazzájárulással történő közterület-felújítások: Bethlen G. utca, Széchenyi utca, Lázár Ervin utca,
Gárdonyi G. utca, Erkel Ferenc utca, Topolya utca, Álmos vezér utca, Csatári utca, Huba vezér utca, Tas
vezér I. utca, Tas vezér II. utca, Szent Erzsébet körút, Ákosfalva utca, Szamos utca, Bercsényi utca,
Csipkebogyó utca, Levendula utca. b) nem lakossági hazzájárulással történő közterület-felújítások: Tarcsai
utca első szakasza (Petőfi u. és Jókai u. között). A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
fentiekben felsorolt közterületek vonatkozásában a beruházás megvalósításához szükséges előkészítői
feladatok ellátásáról gondoskodjon. Kérem, erről szavazzunk.
(A szavazáson jelen van 11 fő képviselő.)

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
116/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi emelt szintű útfelújítások I.
ütemében az alábbi közterületek felújítását végzi el:
a) lakossági hazzájárulással történő közterület-felújítások:
Bethlen G. utca
Széchenyi utca
Lázár Ervin u.
Gárdonyi G. utca
Erkel Ferenc utca
Topolya utca
Álmos vezér utca
Csatári utca
Huba vezér utca
Tas vezér I. utca
Tas vezér II. utca
Szent Erzsébet krt.
Ákosfalva u.
Szamos utca
Bercsényi utca
Csipkebogyó utca
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Levendula utca
b) nem lakossági hazzájárulással történő közterület-felújítások:
Tarcsai utca első szakasza (Petőfi u. és Jókai u. között)
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekben felsorolt közterületek vonatkozásában a
beruházás megvalósításához szükséges előkészítői feladatok ellátásáról gondoskodjon.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: 2014. november 15.
Szöllősi Ferenc polgármester:
A következő határozati javaslat úgy szól, hogy Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy Pécel Város Önkormányzata 2014. évi emelt szintű közterületi felújításainak tárgyában közbeszerzési
eljárást folytat le. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
ajánlattételi felhívás szövegét terjessze be a Képviselő-testület elé.
Kérem, szavazzunk.
(A szavazáson jelen van 11 fő képviselő.)

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
117/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Pécel Város Önkormányzata 2014. évi
emelt szintű közterületi felújításainak tárgyában közbeszerzési eljárást folytat le.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos ajánlattételi felhívás
szövegét terjessze be a Képviselő-testület elé.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: 2014. április 24.
(Vásárhelyi Attiláné és Senkei Ferencné péceli lakosok 18 óra 05 perckor elhagyják az üléstermet.)
15. napirendi pont
Javaslat Pécel Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadására
Szöllősi Ferenc polgármester:
Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
(A szavazáson jelen van 11 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
118/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1)
bekezdése alapján úgy határoz, hogy a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja Pécel Város
Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervét.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek az önkormányzat
honlapján való szerepeltetéséről.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: 2014. március 31.
(A határozat melléklete az előterjesztés mögött található.)
(Karsai András képviselő 18 óra 07 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 10 fő képviselő.)
16. napirendi pont
Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező
önkormányzati fenntartású költségvetési szervek között kötendő munkamegosztási
megállapodások jóváhagyására
Szöllősi Ferenc polgármester:
Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk az I. határozati javaslatról.
(A szavazáson jelen van 10 fő képviselő.)

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
119/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 10. § (4) bekezdése alapján, a határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja a Péceli Polgármesteri Hivatal, valamint a Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje között kötendő,
munkamegosztás és felelőségvállalás rendjéről szóló megállapodást.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és a Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje intézmény vezetőjét a
megállapodás aláírására.
Felelős: Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző, Tűhegyi Ilona intézményvezető
Határidő: 2014. április 11.
(A határozat melléklete az előterjesztés mögött található.)
Szöllősi Ferenc polgármester:
Kérem, szavazzunk az II. határozati javaslatról.
(A szavazáson jelen van 10 fő képviselő.)

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
120/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 10. § (4) bekezdése alapján, a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja a Péceli Polgármesteri Hivatal, valamint a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere
Pál Művelődési Ház között kötendő, munkamegosztás és felelőségvállalás rendjéről szóló megállapodást.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési
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Ház intézmény vezetőjét a megállapodás aláírására.
Felelős: Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző, Nagy Annamária intézményvezető
Határidő: 2014. április 11.
(A határozat melléklete az előterjesztés mögött található.)
Szöllősi Ferenc polgármester:
Kérem, szavazzunk az III. határozati javaslatról.
(A szavazáson jelen van 10 fő képviselő.)

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
121/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 10. § (4) bekezdése alapján, a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja a Péceli Polgármesteri Hivatal, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Házi Segítségnyújtás között kötendő, munkamegosztás és felelőségvállalás rendjéről szóló megállapodást.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi
Segítségnyújtás intézmény vezetőjét a megállapodás aláírására.
Felelős: Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző, Mészárosné Sárvári Éva intézményvezető
Határidő: 2014. április 11.
(A határozat melléklete az előterjesztés mögött található.)
Szöllősi Ferenc polgármester:
Kérem, szavazzunk az IV. határozati javaslatról.
(A szavazáson jelen van 10 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
122/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 10. § (4) bekezdése alapján, a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja a Péceli Polgármesteri Hivatal, valamint a Pécel Város Közterület-felügyelete között
kötendő, munkamegosztás és felelőségvállalás rendjéről szóló megállapodást.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és a Pécel Város Közterület-felügyelete intézmény vezetőjét a
megállapodás aláírására.
Felelős: Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző, Hajnal József intézményvezető
Határidő: 2014. április 11.
(A határozat melléklete az előterjesztés mögött található.)
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17. napirendi pont
Javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépésre
Berecz Gábor képviselő:
Választási időszakban vagyunk, lehet, hogy nem kellene ebből most kilépni, lehetne ebből akár jó dolgokat
is kihozni. Miért nem történtek az elmúlt 3-4 évben olyan tárgyalások, hogy az önkormányzatokat védő
intézkedéseket lehetett volna benyújtani a kormánynak. Én ezt fönntartanám a jövő évre. Ki tudja, milyen
szerkezete lesz annak az önkormányzatnak.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Kidobott pénznek tartom. Szavazzunk a határozati javaslatról!
(A szavazáson jelen van 10 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
123/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § 5. pontja alapján úgy határoz, hogy 2014. március 31. napjával a Magyar
Önkormányzatok Szövetségéből (a továbbiakban: MÖSZ) kilép, az ott fennálló tagsági jogviszonyát
megszünteti.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntéséről a MÖSZ elnökségét értesítse, valamint
felhatalmazza a kilépéssel kapcsolatos dokumentumok aláírására.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: 2014. március 31.
18. napirendi pont
Javaslat civil szervezetek támogatására pályázat kiírására
Zsadányi Zsolt bizottsági elnök:
A bizottság az alábbi módosításokat fogadta el a pályázati kiírásban: Az egy pályázó által elnyerhető
támogatás legfeljebb 200.000 Ft. A pályázatokat 1 eredeti és egy másolati példányban 2014. április 30.
napjáig 16.00 óráig lehet benyújtani. A beérkező pályázatokat a Képviselő-testület a 2014. május havi rendes
ülésén az illetékes bizottságok javaslata alapján bírálja el. Az utolsó mondat kiegészülne azzal, hogy a
támogatási szerződés tervezete megtekinthető az önkormányzat pénzügyi támogatásairól szóló 25/2013.
(XII.5.) önkormányzati rendelet 2. mellékleténél.
(Sarlós Imre és Kónya József képviselők 18 óra 12 perckor elhagyják az üléstermet. Jelen van 8 fő
képviselő.)
Szöllősi Ferenc polgármester:
Befogadom a bizottság módosító javaslatát. Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.
(A szavazáson jelen van 8 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
124/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól szóló 25/2013.
(XII. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a civil szervezetek 2014. évi
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támogatására vonatkozó pályázati felhívást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak az önkormányzat
honlapján, hirdetőtábláján és a Péceli Hírekben való megjelentetéséről.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: 2014. április 10.
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
19. napirendi pont
Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására
Szöllősi Ferenc polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, szavazzunk a határozati javaslatról.
(A szavazáson jelen van 8 fő képviselő, 1 fő nem vett részt a szavazásban.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
125/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet 27. § (3) bekezdése alapján, a
mellékletben foglaltak szerint elfogadja a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
(A határozat melléklete az előterjesztés mögött található.)

20. napirendi pont
Javaslat közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Szöllősi Ferenc polgármester:
Kérdés, észrevétel, hozzászólás?
dr. Kuszák Róbert képviselő:
Nem értem, hogy miért alakult ez így, mert ha egy projekttervet elkészítenek, akkor nyilván be van árazva a
költségvetés és a támogatásnak is nyilván ezt magába kellett volna foglalni. Ki hibázott, hogy ez az eszköz
nem azzal az összeggel került tervezésre a támogatás megfogalmazásakor, amibe kerül? Mi az oka, hogy
nincs rá forrás a támogatásban?
Szöllősi Ferenc polgármester:
Ennyit biztosított a kiíró. A legköltséghatékonyabban úgy tudtuk megoldani, hogy beszerezzük a pótkocsit és
egy több funkciót ellátó traktor lesz előtte.
Napholcz József projektfelelős:
Mint általában a pályázatok jó részénél, bizonyos költségek korlátosak. Mindig az összköltség százalékában
vannak meghatározva. Itt is erről volt szó. 20,5 millió Ft-ra jött ki. Amikor ezt a projektet átvettem és
elkezdtem benne dolgozni, végeztünk egy piackutatást, amiből kiderült, hogy olyan szippantó autót
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szeretnének, ami egyben voma is, mert az nagyon jó lenne a városnak, 70-100 millió Ft között van egy ilyen
kocsi. Egy tisztességes szippantó kocsi 50 millió Ft-nál kezdődik. Akkor jött egy olyan javaslat, hogy több
helyen ezt úgy hidalják át, hogy traktort és tartályautót vesznek ennek a feladatnak az ellátására. Ehhez egy
támogatási szerződés módosítás kellett. Más példákból kiindulva minden vita nélkül az irányító hatóság
hozzájárult ehhez.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
(A szavazáson jelen van 8 fő képviselő.)

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
126/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a "Mezőgazdasági vontató és tartályos
pótkocsi beszerzés Pécel Város Önkormányzata részére" tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárással
kapcsolatos ajánlattételi felhívás és dokumentáció tartalmát a határozat mellékletét képező tartalommal
elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közbeszerzés lebonyolítására.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére 2014. április 02.
(A határozat melléklete az előterjesztés mögött található.)

21. napirendi pont
Javaslat közbeszerzési eljárás lezárásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Szöllősi Ferenc polgármester:
Kérdés, észrevétel?
Árva Anikó képviselő:
Ha név szerinti szavazás és sürgősségi előterjesztés volt, szeretnék egy tájékoztatást kérni.
dr. Kuszák Róbert képviselő:
Ha tudtuk, hogy mennyi a költség-előirányzat, és mi kértük be az ajánlatokat, akkor miért nem fért bele a
pályázó az ajánlatba? 3 millió Ft-tal több az ajánlata.
Napholcz József projektfelelős:
Nem erről van szó. Az elmúlt testületi ülésen tárgyalta a testület az ajánlattételi felhívást és a dokumentációt,
amit elfogadott. Ebben az szerepelt, hogy 1 naptári évre kötjük meg a szerződést. Ennek van egy idei és egy
2015. évi 3 hónapos költségvetési vonzata. Ez szerepel az előterjesztés előlapján. Azt a felhívást, amit a
testület elfogadott, megküldtük 3 ajánlattevőnek. Az ajánlattételi határidőre mindhárom ajánlattevő
benyújtotta az ajánlatát. 2 ajánlat lett érvényes minden tekintetben, 1 ajánlattevő alkalmatlan a szerződés
teljesítésére, mert a pénzügyi alkalmasságra kiírt minimumkritériumnak sem tudott eleget tenni, illetve a
műszaki szakmai alkalmasság tekintetében nem volt összesen olyan összegű referenciája, ami az ajánlattételi
felhívásban szerepelt. A bírálóbizottság javaslata a Képviselő-testület felé, hogy a legalacsonyabb összegű
ajánlatot tevő CoSer Bt-t, aki jelenleg is ellátja ezt a feladatot, válassza újra a közbeszerzési eljárás
nyertesének.
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Árva Anikó képviselő:
Eddig mennyiért látták el ezt a feladatot?
Napholcz József projektfelelős:
Havi 1.100.000 Ft + áfáért. Ugyanennyire tettek ajánlatot a következő évre is.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzunk név szerint.
(Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző az SZMSZ szerint lebonyolítja a név szerinti szavazást.)
Szöllősi Ferenc polgármester
Árva Anikó
Berecz Gábor
Fazekas Barna alpolgármester
Karsai András
Kónya József
dr. Kuszák Róbert
Sarlós Imre
Podmaniczki József
Tóthné Szentandrássy Csilla
Zsadányi Zsolt

Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Tartózkodik
Távol
Igen
Igen
Igen

(Az eredményt tartalmazó jegyzék a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
127/2014. (III. 27.) Kt. számú határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a "Pécel Város Önkormányzata és
intézményei informatikai rendszerének üzemeltetése" tárgyú közbeszerzési eljárást
1. eredményesnek nyilvánítja,
2. a CoSer Bt. és az XPERT NETWORKS Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,
3. a WS-PRO Hungary Kft. ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontja szerint érvénytelennek
minősíti,
4. az eljárás nyertesének – a legalacsonyabb ellenszolgáltatást ajánló ajánlattevőként – a CoSer Bt.
ajánlattevőt nyilvánítja.
Felhatalmazza a polgármestert a - CoSer Bt-vel kötendő – szerződés aláírására.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: 2014. április 10.
Szöllősi Ferenc polgármester:
Rövid beszámolót tartanék. Az elmúlt hónapot a bankokkal való kapcsolatfelvétel jellemezte. A iskolákban
különböző intézményi tanácsok működtek. Lakossági fórumokon vettem részt. Az önkéntes tűzoltóság
megalakulásával kapcsolatban volt tennivalónk. Voltunk egy nap Szerbiában Topolyán, egy meghívásnak
tettünk eleget. Polmüller Brigitta szervezte, távolba mutató testvérvárosi kapcsolat kialakítása céljából.
Mistelbachba szintén Brigitta szervezett egy iskolai kirándulást, ahova a helyi intézmények és az ottani
intézmények közötti kapcsolatot próbálta építeni. Nem városi szintű volt. Szeretném felhívni arra a
figyelmet, hogy 10 éves ebben az évben a Pécel és Mistelbach közötti testvérvárosi kapcsolat. Fognak
küldeni meghívót a Képviselő-testület részére az augusztus 27-ei hétvégére, amikor náluk lesz egy többnapos
városi ünnep, ott szeretnék megünnepelni a 10 éves évfordulót. Ezzel szemben jeleztük, hogy elvárnánk őket
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a szeptember 6-i bogártalálkozóra és az ezzel kapcsolatos rendezvényekre. Eredményes sportolók
jutalmazása volt a Szemere iskolában, egy kedves rendezvény keretben. A legnagyobb igyekezet ellenére is a
Gesztenyés Óvoda nem nyert a pályázaton. Van még egy kötelezettségem a 91/2014 (II. 27.) Kt. határozat
szerint, melyben a Képviselő-testület úgy határoz, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a határozat melléklete szerinti személyeket
választja meg a szavazatszámláló bizottságokba tagoknak, illetve póttagoknak. A Képviselő-testület felkéri a
jegyzőt, hogy döntéséről értesítse a megválasztott személyeket. Ez attól lesz nyilvános, hogy én most
felolvasom, mert egyébként zárt ülésen született ez a döntés.
Árpádfalvi Margit, Balog Imréné, Barna Lászlóné, Bíró Mária, Boda Katalin, Brocskó Edina, Darolczán
Ilona, Dimitrov Judit Ilona, Dobosné Dósa Erzsébet, Dobsa László, Félix Attiláné, Dr. Gál János, Kiss
Ferenc, Kiss Ferencné, Kozmér János Tamás, Krekács Andrea, Major Barbara, Major Mirtill Ágnes, Marton
Levente, Mészáros Klaudia, Mészáros Viktor, Monoriné Szalontai Szilvia, Mundrucz Alíz, Pásztor Györgyi,
Gergelyné Egyed Marianna, Grenák Istvánné, Györe Győző, Kovács Arnold, Kállainé Rigó Magdolna,
Kapronczai Éva, Sóós Sándor, Szalontai Béláné, Tóth-Majosházi Stella, Tóthné Ulicska Éva, Wágner
Fruzsina, Zsadányi Jánosné. Szavazatszámláló bizottsági póttagok: Ács Béla, Bolla Eszter Mária, Bolla
István Ferencné, Brachna Gáborné, Czier Istvánné, Dimitrov Petra Judit, Félix Alexandra, Ferenczy Ildikó,
Grenák Gábor, Labancz Anita Viktória, Kiss Erika Márta, Kozmér Ildikó Katalin, Lénárt Gábor, Mészáros
Kristóf, Mészáros Dominik László, Mundrucz Leonóra Zsuzsa, Nagy Péterné, Prókay Imréné, Szanyi
András, Tóth Gábor, Ürmös Mária, Vasvári Gábor Tivadar, Varga András, Várszegi Viktória, Vígh Csaba
Zoltán, Vígh Sándorné, Vincze Miklós László, Vincze Miklós Lászlóné.
Megköszönöm mindenkinek a munkáját és a türelmét, kellemes estét kívánok.
A polgármester az ülést 18 óra 32 perckor bezárta.

K. m. f.

PH.

Szöllősi Ferenc
polgármester

Koncsekné dr. Kovács Ágnes
jegyző

