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Ügyiratszám: SZ/3278/2009. 

    
P écel V áros Ö nkorm ányzata K épviselP écel V áros Ö nkorm ányzata K épviselP écel V áros Ö nkorm ányzata K épviselP écel V áros Ö nkorm ányzata K épviselıııı----testületetestületetestületetestülete     

 
JEGYZİKÖNYV 

 
 

Készült: 2009. április 15-én (17.00-17.10) megtartott nyílt képviselı-testületi ülésrıl.  
 
Jelen vannak: dr. Benkovics Gyula, Czier István, Csopják Tibor, Dolhai András, Kiss József, 
Kovács Károly, Kónya József, Lestyán Péter, Palcsó Istvánné, Sarlós Imre, Teleki Gyula 
Tesánszki János, Zajácz György,  dr. Csizmadia Julianna jegyzı, Rimóczi Imre, Jeney 
Erzsébet, dr. Székely Attila, Mezei Csilla, Bretikopf György, dr. Pálinkó Ilona ügyvéd, Kállai 
Éva jkv.  
 
 
Dr. Benkovics Gyula: 
Tisztelt Képviselı-testület! Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli ülés 
alkalmából. A jelenléti ív alapján megállapítható, hogy 13 fı képviselı van jelen a képviselı-
testület határozatképes. Bartha Attiláné, Podmaniczki József és Puskás Ferenc jelezték 
távolmaradásukat, dr. Kuszák Róbert, és Karsai András  nem jelezték távolmaradásukat. 
(Ismerteti a napirendi pontot.)  Kérem szavazzunk a napirendi pontokról.  
 

102/2009. (IV.15.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 
 

Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalja:  
 
1. Elıterjesztés a SUKI+SUKI Vendéglátó-ipari Kft-vel a Kastély Vendéglıre kötött 
bérleti szerzıdés szerzıdésszegés miatti szerzıdésbontás okán indított kártérítési 
ügyben hozott bírósági döntés tárgyában 
2. Elıterjesztés a Péceli Polgárır Egyesülettel kötendı bőnmegelızési együttmőködési 
megállapodás tárgyában 
3. Elıterjesztés önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levı települési 
önkormányzatok részére biztosított elıirányzatból támogatás igénylése tárgyában 
 
Zárt ülés keretében: 
4. Elıterjesztés Kulcsár Antal és neje kérelme közmőfejlesztési hozzájárulás 
megfizetésének méltányosságból történı elengedésére 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: polgármester 

 
 
Dr. Csizmadia Julianna:  
Szeretném kérni, hogy az 1. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történjen.  
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Dr. Benkovics Gyula: 
Kérnék errıl szavazást.  
 
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete 13 igen, 0 nem szavazattal,  tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

103/2009. (IV.15.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 
 

Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete zárt ülés keretében tárgyalja az 
Elıterjesztés a SUKI+SUKI Vendéglátó-ipari Kft-vel a Kastély Vendéglıre kötött 
bérleti szerzıdés szerzıdésszegés miatti szerzıdésbontás okán indított kártérítési 
ügyben hozott bírósági döntés tárgyában. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: polgármester 

 
 
Dr. Benkovics Gyula: 
A nyílt ülést bezárom, zárt üléssel folytatjuk tovább. 

 
 

 
k. m. f. 

 
 
A jegyzıkönyv hiteléül: 
 
Kállai Éva 
Jkv. 
 

 
PH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
dr. Csizmadia Julianna dr. Benkovics Gyula 
            jegyzı       polgármester 
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Ügyiratszám: SZ/327/10/2009  
    

P écel V áros Ö nkorm ányzata K épviselP écel V áros Ö nkorm ányzata K épviselP écel V áros Ö nkorm ányzata K épviselP écel V áros Ö nkorm ányzata K épviselıııı----testületetestületetestületetestülete     
 

JEGYZİKÖNYV 
 

Készült: 2009. április 15-én (17.40-18.00) megtartott nyílt képviselı-testületi ülésrıl.  
 
Jelen vannak: dr. Benkovics Gyula, Czier István, Csopják Tibor, Dolhai András, Kiss József, 
Kovács Károly, Kónya József, Lestyán Péter, Palcsó Istvánné, Sarlós Imre, Teleki Gyula 
Tesánszki János, Zajácz György,  dr. Csizmadia Julianna jegyzı, Rimóczi Imre, Jeney 
Erzsébet, dr. Székely Attila, Mezei Csilla, Bretikopf György, Kállai Éva jkv.  
 
 

---- 2. napirendi pont ---- 
Elıterjesztés a Péceli Polgárır Egyesülettel kötendı bőnmegelızési együttmőködési 

megállapodás tárgyában 
 

Dr. Benkovics Gyula: 
(Ismerteti az elıterjesztést.)  
 
Kovács Károly:  
Az elızı ülésen amikor ezt tárgyaltuk, sokat gondolkodtam rajta, ma is fenntartom a 
véleményem. Mindenesetre a polgárırség munkája tiszteletre méltó és megérdemli a 
támogatást. Sajnálatos dolog, hogy ma a  rendırség polgárırség együttmőködése olyan 
amilyen, polgármesteri összefogással kellene követelni, hogy önkormányzati rendırségek 
legyenek.    
 
Dolhai András: 
Jó lenne ha megkapnánk az egyesület alapszabályát,  milyen SZMSZ vonatkozik a Polgárır 
Egyesületre. Olyan rendezvényt, amelyik párt jellegő, nem is ırizhet Pécelen. Ezt a 
megállapodásban kivételként kell jelölni, mert Pécelen vannak ilyen rendezvények és azokat 
is biztosítani kell. Ez a szoftver, amit kérnek, kiderült számomra, hogy több mindenre is jó.  
 
Teleki Gyula: 
A határozatban az szerepel, hogy a költségvetés mőködési céltartalék terhére legfeljebb 
240.000,-Ft. Jó lenne már tudni, hogy mennyi a céltartalék, és mennyit költöttünk már el.  
 
Sarlós Imre: 
Ez a berendezés valóban sok bőncselekmény megoldásában tud segíteni.  
 
Palcsó Istvánné:  
Kiss Attila telefonszámát látjuk az anyagban. Ezek szerint nyilvános, ezek  után ıt is lehet 
hívni ha szükség van rá? 
 
Dr. Benkovics Gyula: 
Igen, így van. Ha több hozzászólás nincs, felteszem szavazásra a határozati javaslatokat. A két 
határozatról együtt lehet  szavazni.  
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Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete 13 igen, 0 nem szavazattal,  tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

105/2009. (IV.15.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 

Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja a szorosabb együttmőködés 
kialakítását Pécel Város Polgárır Egyesülettel, és egyben felhatalmazza a 
polgármestert az 1. sz. mellékletbe foglalt Bőnmegelızési Együttmőködési 
Megállapodás aláírására. 
Pécel Városi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy  
a) a 2009. évi költségvetés mőködési céltartalék terhére – legfeljebb 240.000, -Ft 
összegben a hivatal megvásárolja a lopott gépjármővek sikeres felderítéséhez 
szükséges szoftvert; melyet ingyenes használatba ad Pécel Város Polgárır 
Egyesületének. 
b) Pécel Város Polgárır Egyesületével kötendı Bőnmegelızési Együttmőködési 
Megállapodásban kerüljön rögzítésre a lopott gépjármővek sikeres felderítéséhez 
szükséges szoftver ingyenes használatba adása is. 
 
határidı: 2009. május 1. 
felelıs:    polgármester 

  
---- 3. napirendi pont ---- 

Elıterjesztés önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levı települési önkormányzatok 
részére biztosított elıirányzatból támogatás igénylése tárgyában 

 
Dr. Benkovics Gyula: 
Kérem Mezei Csillát, hogy tájékoztasson minket errıl az ÖNHIKI támogatás benyújtásáról. 
 
Mezei Csilla: 
A Pénzügyminisztérium útmutató tartalmazza szó szerint azt a függeléket, amirıl az 
önkormányzatoknak nyilatkozni kell. Nem lehet attól semmiben eltérni. Ezt így kell a 
Képviselı-testületnek elfogadni.  
 
Dr. Benkovics Gyula: 
Hozzászólást nem látok, kérem a határozatról szavazzunk.  
 
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete 13 igen, 0 nem szavazattal,  tartózkodás 
nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 

106/2009. (IV.15.) számú Képviselı-testületi határozat: 
 

A) Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 2009. évi 
költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. törvény 17. § (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. 
pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok támogatására. 

 
B) Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévı települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény 
alapján a következı nyilatkozatot teszi: 
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I. Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1.000 fı, vagy a feletti. 
 
II. Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézmény(eke)t tart fenn, az alábbiak szerint: 

•  Pécel Város Egyesített Gyermekintézményei, 
•  Petıfi Sándor Általános Iskola, 
•  Szemere Pál Általános Iskola, 
•  Ráday Pál Gimnázium, 
•  Városi Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, 
•  Lázár Ervin Városi Könyvtár, 
•  Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, 
•  Egészségügyi Szolgálat, 
•  Központi Konyha 

 
III. Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 1.500 fı feletti. 
 
IV. 
1. Az önkormányzat a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben 
1.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi 
társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – 2008. évi költségvetési törvény 8. melléklet 
IV. pont Kiegészítı szabályok 2.1.-2.2. pontjában meghatározott – kapacitás-kihasználtsági 
feltételeknek  

•  megfelel. 

2. Az önkormányzat a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben  
2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi 
társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – a költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont 
Kiegészítı szabályok 2.1.-2.2. pontjában (a Kiegészítı szabályok 2.3. pontja figyelembevételével) 
meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek 

•  megfelel. 

V. Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adója, a helyi iparőzési adó, és vállalkozók 
esetében az építményadó adó bevezetésérıl döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a 
gazdálkodása során realizál. 
 
VI. a) Az önkormányzat a 2008. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a alapján 
könyvvizsgálatra kötelezett. 
 
Felelıs: polgármester 
Határid ı: 2009. április 24. 
 
Dr. Benkovics Gyula: 
A nyílt ülésen tárgyalandó napirendi pontok végére értünk, zárt üléssel folytatjuk tovább.  
 

k. m. f. 
A jegyzıkönyv hiteléül: 
 
Kállai Éva 
Jkv. 

PH. 
 
 
dr. Csizmadia Julianna dr. Benkovics Gyula 
            jegyzı       polgármester 
 
 


