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JEGYZŐKÖNYV
PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2016. ÁPRILIS 19-ÉN
MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 19-én megtartott rendkívüli
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, Podmaniczki József
alpolgármester, Berecz Gábor, Paszterovics János, Sarlós Imre, Takács Csaba, Tóthné Szentandrássy
Csilla, Zsadányi Zsolt képviselők.
(Karsai András és Kővári Imre képviselők igazoltan vannak távol.)
Meghívottak közül jelen vannak: dr. Szolnoki Imre jegyzői jogkörben eljáró aljegyző, D. Nagyné
Turjányi Adrienn irodavezető, Jeney Erzsébet irodavezető, dr. Vida János igazgató, Seprényi József
kifogást beterjesztő.
További jelenlevők: Kovács Zoltán beruházási és fejlesztési szakreferens, Bene Krisztina titkársági
ügyintéző, Nagyné Varga Szilvia környezetvédelmi és mezőgazdasági ügyintéző.
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Jegyzőkönyvvezető: Bene Krisztina titkársági ügyintéző
(A kiküldött meghívó és a nyílt ülésen tárgyalt előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szöllősi Ferenc polgármester az ülést 09 óra 03 perckor megnyitja.
Szöllősi Ferenc polgármester: Szervusztok, jó reggelt kívánok ezen a mai rendkívüli testületi ülésen.
Köszönöm nektek, hogy időt szakítottatok, eljöttetek. A mai napon a kiküldött értesítések szerint két
napirendi pontot kellene megbeszélnünk és én még kettőt szeretnék sürgősséggel elétek terjeszteni. A
Képviselő-testület 9 fővel képviselteti magát, határozatképesek vagyunk. A Kővári Imi és Karsai
Andris kimentették magukat egyéb elfoglaltság miatt, telefonoztak. A két sürgősségi előterjesztés, az
egyik Javaslat a vis maior támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról
szól, a másik Javaslat Pécel Város Önkormányzatnak beszerzési és közbeszerzési szabályzata
módosításáról. Kérlek szépen benneteket, szavazzunk a két sürgősségi előterjesztés befogadásáról,
külön-külön!
(A szavazáson jelen van 9 fő képviselő.)

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
97/2016. (IV.19.) Kt. határozat:
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy sürgősségi napirendi pontként
tárgyalja a „Javaslat vis maior támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára”
tárgyú előterjesztést.
Felelős:
Határidő:

Szöllősi Ferenc polgármester
azonnal

Szöllősi Ferenc polgármester: Köszönöm szépen. A második.
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(A szavazáson jelen van 9 fő képviselő.)
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
98/2016. (IV.19.) Kt. határozat:
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy sürgősségi napirendi pontként
tárgyalja a „Javaslat Pécel Város Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzata
módosítására” tárgyú előterjesztést.
Felelős:
Határidő:

Szöllősi Ferenc polgármester
azonnal

Szöllősi Ferenc polgármester: Akkor most egyben szavazzunk a tárgyalandó négy napirendi pontról,
amelyek közül az egyik zárt ülés keretén belül tárgyalandó. Még annyit szeretnék kérni tőletek, hogy
lehetőség szerint a zárt ülést tegyük előre, hogy Seprényi urat ne tartsuk fel. Tisztelettel köszöntöm őt!
Ne kelljen végig ülnie a többi részt. Kérem szépen, ennek megfelelően szavazzunk!
(A szavazáson jelen van 9 fő képviselő.)

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
99/2016. (IV.19.) Kt. határozat:
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2016. április 19-ei rendkívüli
ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Zárt ülés keretében:
1. Javaslat a Pécel 0334/83 helyrajzi számon nyilvántartott külterületi mezőgazdasági
ingatlan tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződéssel kapcsolatos kamarai
állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálására
Előterjesztő:
Szöllősi Ferenc polgármester
Nyilvános ülés keretében:
2. Javaslat a Pécel 4025/11 helyrajzi számú ingatlan elidegenítése tárgyában meghozott
79/2016. (III.31.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő:
Szöllősi Ferenc polgármester
3. Javaslat vis maior támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő:
Szöllősi Ferenc polgármester
4. Javaslat Pécel Város Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzata
módosítására
Előterjesztő:
Szöllősi Ferenc polgármester
Felelős:
Határidő:

Szöllősi Ferenc polgármester
azonnal

(A Képviselő-testület 09 óra 05 perckor zárt üléssel folytatta tovább a munkáját.
Az 1. napirendi pont megtárgyalása zárt ülésen történt, mely külön jegyzőkönyvben szerepel.)
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2. napirendi pont
Javaslat a Pécel 4025/11 helyrajzi számú ingatlan elidegenítése tárgyában meghozott
79/2016. (III.31.) Kt. határozat módosítására
Szöllősi Ferenc polgármester: Akkor visszatérünk rendesen az első napirendi ponthoz. Minősített
többséget igényel. Itt pusztán arról van szó, hogy megvásároltak egy ingatlant az Istvánfi Attiláék és
annyi a módosítás, hogy nem egy személyben, hanem a felesége is vevőként legyen feltüntetve a
tulajdoni lapon. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele?
dr. Szolnoki Imre jegyzői jogkörben eljáró aljegyző: Bocsánat. Zoli, azt nem kellene megjelölni,
hogy milyen hányadban?
Kovács Zoltán beruházási és fejlesztési szakreferens: Egyketted, egyketted.
dr. Szolnoki Imre jegyzői jogkörben eljáró aljegyző: De az nincs benne jelenleg.
Kovács Zoltán beruházási és fejlesztési szakreferens: Fele-fele.
dr. Szolnoki Imre jegyzői jogkörben eljáró aljegyző: De így kérték?
Kovács Zoltán beruházási és fejlesztési szakreferens: Igen. Nem. A kérelmükben csak annyi
szerepel, hogy közösen vásárolták.
dr. Szolnoki Imre jegyzői jogkörben eljáró aljegyző: Jó, csak szerződéskötéskor.
Kovács Zoltán beruházási és fejlesztési szakreferens: Biztos, hogy egyketted, egyketted, ugyanis a
jelenlegi ingatlanjuk is egyketted, egyketted tulajdonban van, amit értékesítettek és szocpolt
szeretnének fölvenni, és ehhez kell nekik, mindent közösen kell megvásárolniuk, tehát az ingatlant is,
úgyhogy biztos, hogy egyketted, egyketted a tulajdoni arány megosztása. De ezt a kérelembe megint
nem írták le.
dr. Szolnoki Imre jegyzői jogkörben eljáró aljegyző: Akkor nem biztos, hogy így akarják.
Fazekas Barna alpolgármester: De, így akarják, tegyük bele.
Szöllősi Ferenc polgármester: Tegyük bele! Így van.
Sarlós Imre képviselő: Azt is lehetne mondani, hogy a kérelmező kérésének megfelelő százalékban.
Szöllősi Ferenc polgármester: Arányban. Így van.
dr. Szolnoki Imre jegyzői jogkörben eljáró aljegyző: Akkor hogy legyen a módosítás?
Szöllősi Ferenc polgármester: Hát úgy, hogy a kérelmező előre nem jelezte a megosztás mértékét.
Az utólagos megosztás…
dr. Szolnoki Imre jegyzői jogkörben eljáró aljegyző: A tulajdoni hányad szerinti megosztás, az
pedig.
Szöllősi Ferenc polgármester: Az a kérelmező kérelmének megfelelően fog megtörténni.
dr. Szolnoki Imre jegyzői jogkörben eljáró aljegyző: Jó.
Szöllősi Ferenc polgármester: Kérem szépen, szavazzunk!
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(A szavazáson jelen van 9 fő képviselő.)

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
101/2016. (IV.19.) Kt. határozat:
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel 4025/11 helyrajzi
számú ingatlan elidegenítése tárgyában meghozott 79/2016. (III.31.) Kt. határozatát (a továbbiakban:
határozat) az alábbiak szerint módosítja:
A határozat „Istvánfi Attila (2119 Pécel, Álmos vezér utca 38/B)” szövegrésze helyébe az alábbi
szöveg lép:
„Istvánfi Attila és Istvánfi Szilvia, 2119 Pécel, Álmos vezér utca 38/B szám alatti lakosok”
A határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
A kérelmező előre nem jelezte a megosztás mértékét, az utólagos tulajdoni hányad szerinti megosztás
a kérelmező kérelmének megfelelően fog megtörténni.
Felelős:
Határidő:

Szöllősi Ferenc polgármester
azonnal

3. napirendi pont
Javaslat vis maior támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos döntések
meghozatalára
Szöllősi Ferenc polgármester: A következő előterjesztés. Három határozati javaslat, a harmadik
minősített és az egyes, kettes egyszerű többséget igényel. Zolikám, légy szíves, mondd el a hölgynek,
uraknak.
Kovács Zoltán beruházási és fejlesztési szakreferens: Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. decemberi vis maior pályázat során a Szőlőhegy utcai átjáró támfal építésére is nyertünk
összeget. A támfal építése az megkezdődött, gyakorlatilag be is fejeződött. Azonban február
környékén tartott a Katasztrófavédelem egy helyszíni szemlét, és ott megállapították, hogy a támfalat
célszerű lenne tovább építeni, ugyanis már akkor jelentkeztek a támfal melletti területen ilyen partfal
csúszások. 2016. március 6-a, 7-e környékén volt egy igen súlyos esőzés, akkor ez a partfal
valamennyire meg is csúszott, ott a gyökérzónák elmosódtak, eltolódtak, úgyhogy egy vis maior iránti
kérelmet nyújtottunk be 2016. március 11-én. Innentől kezdve van az Önkormányzatnak 40 napja,
hogy benyújtsa a rendes támogatás iránti kérelmét. Ehhez mi felkértük a korábbi támfal tervezőjét,
hogy készítsen egy költségbecslést, amelyet elkészített. Ez az előterjesztés 3. mellékletében található.
Ebben összesen a támfalépítéssel kapcsolatban egy bruttó 39 millió forintos összeget hozott ki. Ebben
benne van a közbeszerzés, tervezés, műszaki ellenőrzés, illetve maga a kivitelezés is. Az előterjesztés
az tulajdonképpen a vis maior kormányrendelet támogatás iránti kérelme szerint három határozati
javaslatot tartalmaz. Az egyikben a Képviselő-testület jóváhagyná a bejelentő adatlap benyújtását és
felhatalmazná a polgármestert az 5. számú melléklet szerinti pályázat összeállítására. A második
határozati javaslat az egy ilyen formális határozat, ugyanis itt a vis maioros kormányrendeletben
meghatározottak szerint kell a Képviselő-testületnek nyilatkozni a biztosítás meglétéről, illetve egyéb
dolgokról. A harmadik határozati javaslat pedig arról szólna, hogy a költségvetésben milyen sorból
lenne ez a fedezet biztosítva. Erről szól az előterjesztés.
Szöllősi Ferenc polgármester: Köszönöm szépen. Takács Csaba képviselő úr, parancsolj!
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Takács Csaba képviselő: Köszönöm szépen a szót, polgármester úr! Nekem lenne egy olyan,
igazából a költségekkel kapcsolatban lenne egy kérdésem, ez pedig, azt nem értettem – nyilván majd
fogok kapni rá egy tájékoztatót -, nekünk itt az önkormányzat részéről 10 % önrészt kell vállalnunk.
Kovács Zoltán beruházási és fejlesztési szakreferens: Így van.
Takács Csaba képviselő: Ez szépen ki is van számolva, hogy négymillió-négyezer forintra jön ki,
ennek a negyvenmilliónak ugye a 10%-a. Én csak azt nem értem, hogy a harmadik határozati
javaslatban szerepel egy 533.400 Ft-os szakértői díj is. Az viszont része ennek a 39 milliós összegnek
is. Tehát kétszer szerepel benne a szakértői díj. Ez külön szakértői díj, vagy ugyanarról beszélünk és
valamiért tévesen lett megfogalmazva.
Kovács Zoltán beruházási és fejlesztési szakreferens: Most, jelen pillanatban beszereztünk, illetve
felkértük a Szikora és Társa Mérnökiroda Bt.-t ennek a munkának az elvégzésére, ez meg is történt,
ezt 420.000 Ft + áfáért készíti. Most azt nem tudom még, mivel, hogy az 5-ös számú mellékletbe kell
ezeket majd rögzíteni, hogy ez elszámolható költség vagy sem. Most ennek érdekében marad még
egyszer ez a díj. Nyílván, ahogy ez az 5-ös számú melléklet hozza, mert ott számszakilag kell
összefüggésekben meglennie. Ezért benne maradt még ez a szám, mert nem tudom, hogy az
elszámolható vagy sem.
Szöllősi Ferenc polgármester: Illetve, hogyha ezt a pénzt nem kapjuk meg a szerződési díjat, akkor is
ki kell fizetnünk.
Takács Csaba képviselő: Ez logikus.
Kovács Zoltán beruházási és fejlesztési szakreferens: Így van.
Takács Csaba képviselő: Úgy van meghatározva, hogy maximum. Értem, tehát ha nem lehet majd
elszámolni, akkor kevesebbet kell majd adni. Köszönöm.
Kovács Zoltán beruházási és fejlesztési szakreferens: Köszönöm.
Szöllősi Ferenc polgármester: Podmaniczki József alpolgármester úr, parancsolj!
Podmaniczki József alpolgármester: Köszönöm a szót, polgármester úr! Csak hogy tájékoztassam
Csabát arról, hogy hogyan működik ez. Ugye az összes – ahogy a Zoli is felsorolta-, az összes
költséget, tehát a tervezést, a szakértői díjakat, a védekezést, tehát az aznapi védekezés költségeket is
mind-mind-mind be kell építeni az igényelt összegbe. Tehát ez a szakértői díj a mostani és esetlegesen
az a szakértői díj, ami mondjuk esetlegesen egy felülvizsgálat miatt majd szükséges. Mert az
elképzelhető, ahogy most is volt, ugye most is kaptunk 98 millió egynéhány ezer forintot vagy kapni
fogunk az előző vis maior a június 09-ei események miatt keletkezett károk helyreállítására, hogy nem
akkora összeget állapítanak meg a Kormányhivatalban vagy a Belügyminisztériumban, mint
igényeltünk, akkor újra felül kell vizsgálni és újra kell árazni, tehát az is lehet még egy következő
szakértői díj. Ezeknek mind-mind tartalmaznia kell a teljes, tehát benne foglaltatik a teljes keretben és
abból kerül majd finanszírozásra.
Szöllősi Ferenc polgármester: Köszönöm, alpolgármester úr! Nem látok több hozzászólást, akkor
kérem szépen, egyesével a három határozati javaslatról szavazzunk! Kérem szépen, szavazzunk az
egyesről!
(A szavazáson jelen van 9 fő képviselő.)

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
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102/2016. (IV.19.) Kt. határozat:
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2016. március 7-én
bekövetkezett rendkívüli időjárás okozta természeti károk helyreállítása érdekében a helyi
önkormányzatokért felelős miniszterhez a határozat mellékletét képező – a vis maior támogatás
felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) szerinti 1/A) bejelentő adatlap benyújtását jóváhagyja.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Korm. rendelet 5. melléklete szerinti pályázati adatlapot és
támogatásra vonatkozó pályázatát benyújtja.
Felkéri a polgármestert a támogatásra vonatkozó pályázat összeállítására és felhatalmazza a
polgármestert annak benyújtására.
Felelős:
Határidő:

Szöllősi Ferenc polgármester
2016. április 20.

(A határozat melléklete az előterjesztés mellékletét képzi.)

Szöllősi Ferenc polgármester: A kettes számú határozati javaslatról.
(A szavazáson jelen van 9 fő képviselő.)

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
103/2016. (IV.19.) Kt. határozat:
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis maior támogatás felhasználásának részletes
szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (3) bekezdés
c) pontja alapján a Pécel Városban 2016. március 7-én bekövetkezett rendkívüli időjárás okozta
természeti káreseményekkel kapcsolatban nyilatkozik arról, hogy
1. a káreseményhez kapcsolódóan a Groupama Biztosító Zrt.-vel megkötött 519/ 850 920 737
kötvényszámú biztosítással rendelkezik, amely kiterjed a Pécel Város Önkormányzatának
tulajdonában álló intézményi létesítményekre, önkormányzati bérlakásokra, valamint a szilárd
burkolattal rendelkező utcáira, felszíni vízelvezető árkokra, járdákra és hidakra, valamint
közterületi építményekre,
2. más, a tulajdonában lévő építménnyel a vonatkozó településüzemeltetési feladatait (helyi
közutak és tartozékainak kialakítása) nem tudja ellátni,
3. a károsodott építmény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati feladatok ellátását szolgálja az
alábbiak szerint:
településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és
egyéb közterületek kialakítása és fenntartása)
4. vállalja a károsodott, kötelező feladatot ellátó építményre a Korm. rendelet 5. § (11)
bekezdése szerinti értékkövető biztosítás megkötését,
5. vállalja a károsodott építménynek a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira
tekintettel történő helyreállítását,
6. saját erejéből egészben a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a fenti nyilatkozatnak a Korm.
rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szervek részére történő megküldéséről.
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Felelős:
Határidő:

Szöllősi Ferenc polgármester
2016. április 20.

Szöllősi Ferenc polgármester: És végül a harmadik határozati javaslat következik.
(A szavazáson jelen van 9 fő képviselő.)

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
104/2016. (IV.19.) Kt. határozat:
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Városban 2016.
március 7-én bekövetkezett rendkívüli időjárás okozta természeti károk helyreállítása érdekében
benyújtandó pályázathoz szükséges önrészhez legfeljebb 4.004.183 Ft összeg, valamint a szakértői
felmérési dokumentáció elkészítéséhez 533.400 Ft összeg fedezetét biztosítja.
A Képviselő-testület a fenti összegek fedezetét a Pécel Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 4/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3.2. felújítások sorából
biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Szöllősi Ferenc polgármester
2016. szeptember 30.

4. napirendi pont
Javaslat Pécel Város Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzata
módosítására
Szöllősi Ferenc polgármester: Aljegyző úr ezzel kapcsolatban tájékoztatást ad. Aljegyző Úr!
dr. Szolnoki Imre jegyzői jogkörben eljáró aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Röviden az a
lényege, hogy egy adminisztrációs hibát követtünk el, mikor szerkesztettük a beszerzési szabályzat
szövegét. Azt a szöveget szeretnénk visszatenni, amit a korábbi gyakorlatban is alkalmaztunk, hogy ha
négy és nyolc millió közötti beszerzési eljárást folytatunk le, akkor az ajánlattételi felhívást legalább
három lehetséges ajánlattevőnek kelljen megküldeni. Ez nem szerepel jelenleg a szövegben, ezzel
szeretnénk kiegészíteni. Tehát az eddig kialakult gyakorlatnak megfelelően, hogy a Képviselő-testület
írja elő, hogy legalább 3 lehetséges ajánlattevőnek küldjük meg. Ez lényegében a módosításnak a
lényege, veleje.
Szöllősi Ferenc polgármester: Köszönöm szépen. Berecz képviselő úr, parancsolj!
Berecz Gábor képviselő: Köszönöm szépen, és a következő rész a szabályzat 4.5. alpontjában a
testület szövegrész helyébe a személy szöveg lépne, az mit takar?
dr. Szolnoki Imre jegyzői jogkörben eljáró aljegyző: Az pedig azt jelenti, hogy a szabályzat most is
és az előző szabályzat is úgy rendelkezett, hogy az eljárást lezáró döntést önkormányzat esetében a
polgármester, hivatal esetében a jegyző, intézmények esetében az intézményvezető hozza meg. Ezért
ez egy elírás volt. Nyílván, hogyha polgármesterről, jegyzőről, intézményvezetőről beszélünk, egy
személyről van szó, nem testületről. Tehát ez egy apróság.
Berecz Gábor képviselő: Akkor nem a testület dönt?
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dr. Szolnoki Imre jegyzői jogkörben eljáró aljegyző: Így van, elárulom még a közbeszerzések
esetében is. Tehát mondjuk, ha netalántán lenne egy 100 milliós értékű közbeszerzési eljárás, ott is a
Képviselő-testület ezt a döntési hatáskörét polgármesterre ruházta át.
Berecz Gábor képviselő: Tehát a testület nem is dönthet.
dr. Szolnoki Imre jegyzői jogkörben eljáró aljegyző: Így van. Összefoglalom akkor. A Képviselőtestületnek a beszerzések, közbeszerzések vonatkozásában igazából csak két hatásköre van, annyit
tartott meg magának a Képviselő-testület. Azt, hogy ő fogadja el a szabályzatot, amiről most is szó
van, illetve biztosítja a beszerzésekhez, közbeszerzésekhez a pénzügyi fedezetet. Minden egyéb más,
például az éves közbeszerzési terv elfogadása, az éves statisztikai összegző jelentés megküldése, a
beszerzési eljárások megindítása, lebonyolítása és magának a döntésnek a meghozatala, az mind az
önkormányzat esetében a polgármesternél, hivatal esetében a jegyzőnél, intézmények esetében az
intézményvezetőnél van. Így döntöttetek.
Berecz Gábor képviselő: Nem mindenki. Köszönöm szépen.
Szöllősi Ferenc polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor kérem szépen, szavazzunk
a határozati javaslatról.
(A szavazáson jelen van 9 fő képviselő.)

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
105/2016. (IV.19.) Kt. határozat:
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 91/2016. (III.31.) Kt.
határozattal elfogadott, Pécel Város Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzatát (a
továbbiakban: szabályzat) az alábbiak szerint módosítja:
A szabályzat I. FEJEZET V. 4. pont 4.1. alpontja első mondata helyébe a következő szöveg lép:
„A beszerzéshez ajánlattételi felhívást kell készíteni a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal, és azt
legalább három lehetséges ajánlattevő részére meg kell küldeni.”
A szabályzat I. FEJEZET V. 4. pont 4.5. alpontjában a „testület” szövegrész helyébe a „személy”
szöveg lép.
A szabályzat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Jelen szabályzatmódosítás 2016. március 20. napjától lép hatályba.
Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Szöllősi Ferenc polgármester: Köszönöm szépen. Ezzel végére értünk a mai napnak. Azt szeretném
jelezni a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy ugye hétvégén Nyitnikék Bál, Fáy Nap a Kishársasban
szombaton és Szemere Gála.
Fazekas Barna alpolgármester: Péntek 5 óra.
Szöllősi Ferenc polgármester: Péntek 5 óra. Aki teheti, az kérem szépen, tegye tiszteletét. Még egy
dolgot elmondanék, hogy vannak olyan intézmények, amelyik szerintem teljesen ilyen érzelmek meg
párton kívüliekként működnek, hogyha megtennétek azt, hogy ezeknek az intézményeknek a nevesített
rendezvényeit látogatjátok, nagyon megtisztelő lenne, mert eddig minden egyes ilyen összejövetelen
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az összes képviselőnek oda volt készítve a szék, hogy eljönnek. Nyilvánvaló, hogy persze vannak
objektív akadályok, hogy esetleg nem tudtok eljönni, de az, hogy senki nem tud eljönni, ez a
Képviselő-testület hozzáállását minősíti, szerintem. Következő héten testületit tartunk. A meghívókat
kiküldjük, még nem tudjuk, hogy délelőtt vagy délután tartjuk. Ez még majd kiderül a mai nap
folyamán. Még egy dolgot el szeretnék nektek mondani, mert szerintem ez elég fontos. Ugye elég
hosszú ideje vajúdik ez az ipari területes történet, úgy tűnik, hogy most sikerült Kormány szinten
olyan irányba terelni, hogy elkezdték ezt komolyan venni. Ahogy ezzel kapcsolatban bármilyen
pozitív visszajelzést kapok, természetesen soron kívül mindannyiótok tudomására hozom, mert ez egy
olyan volumenű dolog lesz szerintem, ami itt a teljes Képviselő-testületet érdekeltté fogja tenni. Ha
másról nem beszélnék, itt azért, ennek a munkának a nagysága, ez kihat a város elkövetkezendő 10
évére, feltételezésem szerint. Mind munkavégzők, mind munkavállalók szempontjából. Tehát erre
azért rá kell készülni mindenkinek a saját ismeretségi körén belül. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek
ma ilyen szép számban, a továbbiakban pedig szép napot kívánok mindannyiótoknak!
A polgármester 09 óra 56 perckor bezárta az ülést.
k.m.f.

P.H.

Szöllősi Ferenc
polgármester

dr. Szolnoki Imre
jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

