Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Iktatószám: SZ/880/4/2010
ELİTERJESZTÉS
a 2010. évi lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
tárgyában
Tisztelt Képviselı-testület!
A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 28. § (3) bekezdése szerint
„(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti polgármesteri tájékoztató keretében a polgármester
negyedévente a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról beszámolójelentést
terjeszt a képviselı-testület elé. A beszámolójelentés elfogadásáról a képviselı-testület egyszerő
többséggel dönt.”
A 2010. június 24-i ülésen a a 2009. évi határozatok végrehajtásáról szóló elıterjesztésben
tájékoztattam a Képviselı-testületet, hogy a 2010. évi elsı és második negyed éves lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót –a 2010. szeptemberi rendes ülésre összevontan
terjesztjük a képviselı-testület elé. Jelen beszámoló, tekintettel a ciklus utolsó ülésére kiegészült a
július és augusztusi határozatokkal is.
Tisztelt Képviselı-testület!
Kérem a beszámoló jelentés elfogadását!
Határozati javaslat:
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a beszámoló jelentést a 2010.
január –augusztus közötti idıszak lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, az alábbi
kiegészítésekkel:
1. A 36/2010. sz. határozat végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a Képviselıtestület a
UPC 5.800.000.- Ft-os ajánlatát nem fogadja el. Áfával együtt 7,5 millió Ft megfizetése
mellett járul hozzá a testület a bérleti szerzıdés megkötéséhez, a fejállomás
Polgármesteri Hivatalon belüli további elhelyezéséhez. A fenti összeg megfizetésével a
UPC-vel az egyezséget megkötheti a polgármester, 2010. szeptember 30-ig elszámolva.
2010. október 1-tıl a bérleti díj havi 20.000.- Ft + áfa összegben köthetı meg,
határozatlan idıre, melyrıl a számlát a Pénzügyi Iroda havonta küldi meg.
2. A 127/2010. (IV.29.) – mely N.E. és N.CS. péceli lakosok Damjanich utcai
csatornavezeték kiépítésére 2011. április 30.-i határidıt biztosít a Vízmő Kft.
Ügyvezetıje számára.
3. A 204/2010. (VI.24.) sz. Képviselı-testületi határozat végrehajtására határidı
módosítást engedély 2011. II.28-ig.
Felelıs: polgármester, jegyzı
Határidı: 2010. szeptember 30.
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SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TERÜLET
Kt. határozat
száma:
25/2010. ( I.26.)

A határozat tárgya:

Végrehajtásra tett intézkedés:

Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2010.
évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervét elfogadta azzal
a kiegészítéssel, hogy a tervezésre került 3.015.000,- Ft
étkezési jegy összegét általános tartalék elıirányzatba
helyezi és csak a késıbbiekben dönt a támogatás
megítélésérıl.

A közfoglalkoztatási terv megküldésre került a Magyar Államkincstár,
valamint a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
részére. A 35 fıben meghatározott foglalkoztatás az év során folyamatos
volt. A tervezésre került , de általános tartalék elıirányzatba helyezett
étkezési jegy vonatkozásában még döntés nem született.
A 2011. évre vonatkozó terv elfogadásának jogszabályi határideje elıreláthatólag
következı év . 02. 15. napja

39/2010. (I.26.)

A Képviselı-testülete Kulcsera István (Pécel, Korányi u. Kulcsera István a testület döntését tartalmazó alakszerő határozat 2010. 02.
4. szám alatti lakos) átmeneti segély megállapítása iránti 03 napjával kézhez kapta.
fellebbezését elutasította, egyúttal helybenhagyja az
ügyben született I. fokú döntést a támogatás
elutasításáról.

77/2010. (III.25.)

A testület meghatározta a 2010. évre vonatkozóan Pécel
Város
Polgármesteri
Hivatala
köztisztviselıire
vonatkozóan a teljesítménykövetelmények alapját
képezı kiemelt célokat. A Szociális - Gyám és
Egészségügyi Iroda vonatkozásában a következı
specifikumok kerültek meghatározásra :
- az út a munkához közfoglalkoztatási program
koordinálása, szervezése, a szociális rendelet rendszeres
aktualizálása, módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalása, gyermekvédelmi értékelés és beszámoló
elkészítése, - az ügyintézéshez szükséges eljárási rendek
és határidık betartása, - jogszabályok ismeretének
naprakészsége

A Szociális - Gyám és Egészségügyi Iroda a testület által megjelölt célok
figyelembevételével végzi munkáját. A megjelölt célok közül a helyi
szociális rendelet egységes szerkezetbe foglalása vonatkozásában merülnek
fel még teendık.

91/2010. (III.25.)

A Képviselı-testület , megbízta Dr. Takács Györgyit ,
valamint Dr. Ray Pétert a foglalkozás-egészségügyi
alapellátás határozott idejő, 2010. 04. 01. napjától 2012.
március 31. napjáig terjedı idıszakra történı ellátásával
. Felkérte továbbá a Jegyzıt, hogy a szintén pályázatot

A döntésrıl az Iroda tértivevényes levélben értesítette a pályázókat.
A foglalkozás-egészségügyi ellátás valamennyi pályázatban megjelölt
intézményben folyamatos.
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benyújtó Dr. Nagy Gábort is értesítse a fenti döntésrıl.
96/2010. (III. 25.)

A Képviselı-testület Botos János és neje, Botos A Szociális - Gyám és Egészségügyi Iroda Szoc/591/7/2010 számú
Jánosné tulajdonát képezı Pécel , Március 21. u. 41. alakszerő határozattal értesítette kérelmezıket a döntésrıl. A határozatot
szám alatti ingatlanra vonatkozóan az 1993. évi LXXVIII. érintettek 2010. 04. 02. napjával átvették
törvény-ben biztosított elıvásárlási jogával nem kívánt
élni. Felkérte a Polgármestert , hogy a testület
döntésérıl az érintetteket értesítse.

134/2010( IV. 29.)

A testület nem fogadta el Halászné Tatics Judit,
Pécel, Kelı u. 11/b. szám alatti ingatlan tulajdonosának
Pécel Város Önkormányzata felé fennálló összesen
131.250Ft.
összegő
közmőfejlesztési
hozzájárulásának méltányosságból történı elengedése
iránti kérelme elutasítását tartalmazó határozati
javaslatot.

Figyelemmel arra, hogy a kérelem elutasítását el nem fogadó testületi döntés
nem jelentette a kérelem elfogadását, és tekintettel arra, hogy a
közmőfejlesztési hozzájárulás vonatkozásában jogszabály-módosítást
terveztünk az ügyben az eljárás felfüggesztésérıl született döntés .
A felfüggesztést tartalmazó döntést Halászné Tatics Judit 2010. 05. 27.
napjával átvette. A helyi rendelet júniusi módosítását követıen 2010. július
hónapban a testület újabb döntést hozott az ügyben .

135/2010. ( IV.
29.)

A testület nem fogadta el Laczkó József , és neje Laczkó
Józsefné , Pécel, Hunyadi János utca 20. szám alatti
lakosok
összesen
150.000Ft.
összegő
közmőfejlesztési
hozzájárulásának
méltányosságból történı elengedése iránti kérelme
elutasítását tartalmazó határozati javaslatot.

136/2010. ( IV.
29.)

A testület nem fogadta el Ifj. Urbán Gyula és Ifj. Urbán
Gyuláné 2119. Pécel, Rákóczi u. 33 . szám alatti
lakosok önkormányzatunk felé fennálló összesen
150.000Ft.
összegő
közmőfejlesztési hozzájárulásának méltányosságból
történı elengedése iránti kérelme elutasítását tartalmazó
határozati javaslatot.

137/2010. ( IV.
29.)

A testület helyt adott Ifj. Urbán Gyula és Ifj. Urbán
Gyuláné 2119. Pécel, Rákóczi u. 33 . szám alatti
lakosok azon kérelmének , hogy az önkormányzat felé

Figyelemmel arra, hogy a kérelem elutasítását el nem fogadó testületi döntés
nem jelentette a kérelem elfogadását, és tekintettel arra, hogy a
közmőfejlesztési hozzájárulás vonatkozásában jogszabály-módosítást
terveztünk az ügyben az eljárás felfüggesztésérıl született döntés . A
felfüggesztést tartalmazó döntést Laczkó Józsefné 2010. 05. 27. napjával
átvette.
A helyi rendelet júniusi módosítását követıen 2010. július hónapban a
testület újabb döntést hozott az ügyben .
Figyelemmel arra, hogy a kérelem elutasítását el nem fogadó testületi döntés
nem jelentette a kérelem elfogadását, és tekintettel arra, hogy a
közmőfejlesztési hozzájárulás vonatkozásában jogszabály-módosítást
terveztünk az ügyben az eljárás felfüggesztésérıl született döntés . A
felfüggesztést tartalmazó döntést Urbán Gyuláné
2010. 05. 12. napjával
átvette.
A helyi rendelet júniusi módosítását követıen 2010. július hónapban a
testület újabb döntést hozott az ügyben
A testület döntésérıl az Iroda alakszerő határozattal értesítette kérelmezıket,
melyet Urbán Gyuláné 2010. 05. 12. napjával átvett.
A testület döntésérıl a kivonat egy példányának átvételével a Mőszaki Iroda
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.

157/2010. (V.27.)

még fennálló közmőfejlesztési hozzájárulás
megfizetését 3 hónapig 2010. 05. 01. napjától 2010. 07.
31. napjáig szüneteltethessék. A Képviselı-testület
felkérte a polgármestert, hogy döntésérıl értesítse a
kérelmezıt és a Hivatal Mőszaki Irodáját.
A testület egyhangúlag, ellenszavazat nélkül
elfogadta Pécel Város gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló átfogó
értékelését Felkérte a polgármestert, hogy azt
küldje is meg a Közép-Magyarországi Regionális
Államigazgatási
Hivatal
Szociális
és
Gyámhivatalának.

is értesült.
A szüneteltetés leteltét követıen kérelmezık újabb kérelemmel éltek
melynek elbírálása folyamatban.

Az értékelés a testületi határozattal együtt 2010. . 05. 31. napjával
megküldésre került Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának.

173/2010 (V. 27)

A testület II. fokon is elutasította Oláh Béláné, Pécel, Oláh Béláné a testület másodfokon hozott döntését tartalmazó alakszerő
Határ u. 11. szám alatti lakos átmeneti segély elleni határozatot 2010. 06. 03 napjával kézhez kapta.
kérelmét.

190/2010 (VI. 24.)

Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
elfogadta a 2009. évi lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést, egyúttal a 2010. évi elsı
és második negyedéves lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló 2010. szeptemberi
rendes ülésre történı elkészítésére hívta fel a jegyzıt és
a polgármestert.
Pécel
Város
Önkormányzat
Képviselı-testülete
elsıfokon elutasította Bogdán Tibor, Pécel, Damjanich
u. 27. szám alatti lakos vissza nem térítendı lakás
felújítási támogatás iránti kérelmét . .

233/2010. (VII.
13.)

234/2010. (VII.
13.)

Pécel
Város
Önkormányzat
Képviselı-testülete
elutasította Barta Erika Pécel, Jókai u. 75
.szám
alatti
ingatlan
tulajdonosának
önkormányzatunk felé fennálló összesen 225.000- Ft.
összegő
közmőfejlesztési
hozzájárulásának
méltányosságból történı elengedése iránti kérelmét.

Az Iroda részérıl szeptember elsı felében leadásra került.
Most!!

A testület döntésérıl az Iroda 2010. 07.. 15. napján kelt alakszerő
határozattal értesítette kérelmezıt, melyet 07. 16. napjával átvett.
.

A testület döntésérıl az Iroda 2010. 07.. 15. napján kelt alakszerő
határozattal értesítette kérelmezıt, melyet Barta Erika 07. hó 16. napjával
átvett.
A mai napig kérelmezı nem élt a fizetési halasztás lehetıségével.
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A Képviselı-testület felkérte a polgármestert, hogy
döntésérıl értesítse a kérelmezıt, valamint tájékoztassa
annak lehetıségérıl, hogy külön kérelem alapján egy
éves fizetési moratórium megadása lehetséges.
235/2010. (VII.
13.)

236/2010. (VII.
13.)

237/2010. (VII.
13.)

Pécel
Város
Önkormányzat
Képviselı-testülete
elutasította Balla Tibor és Szekeres Ágnes Pécel,
Kossuth L.u.3. szám alatti ingatlan
tulajdonosának
Pécel Város Önkormányzata felé fennálló összesen
206.250- Ft. összegő közmőfejlesztési hozzájárulásának
méltányosságból történı elengedése iránti kérelmét.
A testület felkérte a polgármestert, hogy döntésérıl
értesítse a kérelmezıt, valamint tájékoztassa annak
lehetıségérıl, hogy külön kérelem alapján egy éves
fizetési moratórium megadása lehetséges.
Pécel
Város
Önkormányzat
Képviselı-testülete
elutasította
Nagy
Sándorné,
Pécel, Akácfa u. 3 szám alatti ingatlan tulajdonosának
önkormányzatunk a felé fennálló összesen 225.000- Ft.
összegő
közmőfejlesztési
hozzájárulásának
méltányosságból történı elengedése iránti kérelmét.
A Képviselı-testület felkérte a polgármestert, hogy
döntésérıl értesítse a kérelmezıt, valamint tájékoztassa
annak lehetıségérıl, hogy külön kérelem alapján egy
éves fizetési moratórium megadása lehetséges.
A
testülete
elutasította
Oriskó
Katalin,
Pécel, Faiskola u. 14/b szám alatti ingatlan
tulajdonosának
a
225.000Ft.
összegő
közmőfejlesztési
hozzájárulásának méltányosságból
történı elengedése iránti kérelmét.
Képviselı-testület felkérte a polgármestert, hogy
döntésérıl értesítse a kérelmezıt.

A testület döntésérıl az Iroda Szoc/1106/3 számú 2010. 07.. 15. napján kelt
alakszerő határozattal értesítette kérelmezıket, melyet 07. hó 16. napjával
átvettek.
A mai napig kérelmezı nem élt a fizetési halasztás lehetıségével.

A testület döntésérıl az Iroda Szoc/1189/2 számú 2010. 07. 15. napján kelt
alakszerő határozattal értesítette kérelmezıt, melyet 07. hó 16. napjával
kézbesítettünk kérelmezı részére.

A testület döntésérıl az Iroda Szoc/1200/3 számú 2010. 07.. 15. napján kelt
alakszerő határozattal értesítette kérelmezıt, melyet 07. hó 16. napjával
átvett.
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A testület döntésérıl az Iroda Szoc/ 435/3 számú 2010. 07.. 15. napján kelt
alakszerő határozattal értesítette kérelmezıket, melyet 07. hó 16. napjával
átvettek.
Kérelmezık idıközben benyújtották a fizetési halasztás iránti kérelmüket,
mely jelenleg elbírálás alatt áll.

238/2010. (VII.
13.)

A testülete elutasította
Laczkó József és neje
Pécel, Hunyadi u. 20. szám alatti ingatlan
tulajdonosának
a
150.000Ft.
összegő
közmőfejlesztési
hozzájárulásának méltányosságból
történı elengedése iránti kérelmét.
A testület felkérte a polgármestert, hogy döntésérıl
értesítse a kérelmezıt, valamint tájékoztassa annak
lehetıségérıl, hogy külön kérelem alapján egy éves
fizetési moratórium megadása lehetséges.

239/2010. (VII.
13.)

Pécel
Város
Önkormányzat
Képviselı-testülete A testület döntésérıl az Iroda Szoc/1064//4 számú 2010. 07.. 15. napján kelt
elutasította
Bereczki
Károly, alakszerő határozattal értesítette kérelmezıt, melyet 07. hó 16. napjával
Pécel, Várhegy u. 14. szám alatti ingatlan átvett.
tulajdonosának
az összesen 225.000- Ft. összegő
közmőfejlesztési
hozzájárulásának méltányosságból
történı elengedése iránti kérelmét.
Képviselı-testület felkérte a polgármestert, hogy
döntésérıl értesítse a kérelmezıt.

240/2010. (VII.
13.)

A testülete elutasította
Halászné
Tatics Judit,
Pécel, Kelı u. 11/b. szám alatti ingatlan tulajdonosának
Pécel Város Önkormányzata felé fennálló összesen
131.250Ft.
összegő
közmőfejlesztési
hozzájárulásának méltányosságból történı elengedése
iránti kérelmét.
A Képviselı-testület felkérte a polgármestert, hogy
döntésérıl értesítse a kérelmezıt, valamint tájékoztassa
annak lehetıségérıl, hogy külön kérelem alapján egy
éves fizetési moratórium megadása lehetséges.

241/2010.(VII.
13.)

A testület által elutasításra került Ürmösi Mária Pécel, A testület döntésérıl az Iroda Szoc/916/3 számú 2010. 07.. 15. napján kelt
Csatári u. 9 szám alatti ingatlan tulajdonosának azon alakszerő határozattal értesítette kérelmezıt, melyet többszöri kézbesítés
kérelme , hogy Pécel Város Önkormányzata megkísérlését követıen 08. 04. napjával átvett.
méltányosságból engedje el a még fennálló összesen
198.000- Ft. összegő közmőfejlesztési hozzájárulásának

A testület döntésérıl az Iroda Szoc/ 305/3 számú 2010. 07.. 15. napján kelt
alakszerő határozattal értesítette kérelmezıt, melyet 07. hó 16. napjával
átvett.
Kérelmezık idıközben benyújtották a fizetési halasztás iránti kérelmüket,
mely jelenleg elbírálás alatt áll.

5

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TERÜLET
. A Képviselı-testület egyúttal felkérte a polgármestert,
hogy döntésérıl értesítse a kérelmezıt, valamint
tájékoztassa annak lehetıségérıl, hogy külön kérelem
alapján egy éves fizetési moratórium megadása
lehetséges.
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Kt.hat. száma:
16 (I. 26.)

a határozat tárgya:
Várhegy belterületbe vonásának alapfeltételei

72 (III. 10.)
73 (III. 10.)
74 (III. 10)
26 (I. 26.)

Várhegy belterületbe vonás tárgyalások folyamán
kialakított
megállapodás-tervezet
feltételeinek
> a megállapodás – a meghatározott feltételek beépítésével –
jóváhagyása
megkötésre került
Vízmő Kft. fb-tag: Kónya józsef
Dr. Pálinkó Ilona ügyvédasszony megfelelıen eljárt a Cégbíróságnál

27 (I. 26.)
28 (I. 26.)
29 (I. 26.)
30 (I. 26.)
34 (II. 11.)
58 (II. 11.)

59 (II. 11.)
54 (II. 11.)
123 (IV. 29.)
68 (III. 10.)
179 (VI. 10.)
79 (III. 25.)

80 (III. 25.)
81 (III. 25.)

Vízmő Kft. fb-tag: Csopják Tibor
Vízmő Kft. fb-tag: Lestyán Péter
Vízmő Kft. fb-elnök: Lestyán Péter
Vízmő Kft. fb-tagok javadalmazásáról > és alapító
okirat megfelelı módosítása
15.987.360 Ft földvédelmi járulékkal megnövelt a
termálterület vételára > OAK szerzıdés módosítása;
OAK adásvételi elıszerz. móds.: 2010. III. 1.-tıl
kéthetente 2 mFt-ot készpénzben fizet az OAK

végrehajtásra tett intézkedés:
Polgármester úr vezetésével tárgyalások folytak a Várhegy városrész
képviselıivel (Schmidt G.)

Dr. Pálinkó Ilona ügyvédasszony megfelelıen eljárt a Cégbíróságnál
Dr. Pálinkó Ilona ügyvédasszony megfelelıen eljárt a Cégbíróságnál
Dr. Pálinkó Ilona ügyvédasszony megfelelıen eljárt a Cégbíróságnál
Dr. Pálinkó Ilona ügyvédasszony megfelelıen eljárt a Cégbíróságnál
szerzıdésmódosítás – a meghatározott feltételek beépítésével –
megtörtént;
de az OAK III. 1.-tıl 2mFt-ot nem teljesített, azaz szerzıdést szegett

polgármester felhatalmazást kap a termálterületre a csereszerzıdés – a meghatározott feltételek beépítésével –
megkötésre került
vonatkozó csereszerzıdés megkötésére.
városháza akadálymentesítése közb. elj. indítása;
közb. eljárás eredménytelen VII. 19. > ism. hirdetmény nélküli
eljárásban - IX. 15. után lehetséges, ha a közremőködı szervezet
- eredménytelen fedezethiány miatt
(VÁTI) hozzájárul a teljesítési határidı módosításához
közvilágítás üzemeltetése tárgyában közb. elj. ind.
szerzıdéskötés 2010. VII.02. – hálózat átvétele 2010. VIII. 1.-tıl
- nyertes Eurovill Kft.
közmővelıdési megállapodás 2010 III. 30.-i a régi hatálytalanítása, valamint új megállapodás – a meghatározott
hatállyal való megszüntetéséhez hozzájárulás, és új feltételek beépítésével – megkötésre került
közmővelıdési megállapodás kötése 2010 III. 31.tıl, 2011. XII. 31. határozott idıszakra
elállás a kerékpárút pr. támogatási szerzıdésétıl
ProRégió Nonprofit Kft.-nek elküldtük az elállási kérelmet, amit az
NFÜ jóváhagyott
hivatal vizsgálja meg, milyen lehetıség teremthetı folyamatos pályázatfigyelés – Tempo Consulting Kft.
a péceli kerékpárút megvalósítása érdekében
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82 (III. 25.)
110 (IV. 14)
200 (VI. 24)
90 (III. 25.)
92 (III. 25.)
106 (IV.14.)nem
125 (IV. 29.)
243 (VIII.12.)
109 (IV. 14.)
267 (VIII. 31.)
268 (VIII. 31)
126 (IV. 29.)

131 (IV. 29.)
183 (VI. 10.)
245 (VIII.18.)
218 (VII. 13.)
246 (VIII.18.)
265 (VIII. 31.)
181/2010 (VI.10.)

3 (I. 07)

közbeszerzési terv elfogadása + honlapra tételérıl
közb. terv módosítása - Napsugár bölcsıde pr.
közb. terv átfogó módosítása - költsv. összhangban
erkölcsi támogatás Papp László vállalkozónak a
Magyar Termék Nagydíj-pályázathoz
Topolyos 0376/5 hrsz. ingatlan nyilvános tenderre
bocsátása
Szivárvány óvoda hıszigetelése közb. elj. indítása

önkorm. honlapján mindenkor akadálytalanul elérhetı az aktualizált
közb. terv
a Kt. határozat átadásra került
a tender - ajánlat hiányában - eredménytelen
mőszaki átadás-átvétel alatt

- nyertes Burián Gyula e. v.
Napsugár bölcsıde kapacitásbıvítése közb. elj. ind.,
- közb. elj. nyertese: AKL Kft.
szerzıdéskötés 2010. IX. 21.
- 5 mFt + áfa tartalékkeret
Ráday P. Gimn. tornaterem és II. ép. felújítása közb. elj. VIII. 18. elj. eredménytelen
közb. elj. indítása (összkölts: 5 mFt + áfa)
> IX. 15-tıl nem közbeszerzés-köteles; /munkálatok 3 részre bontva
külön-külön szerzıdéssel kerülnek megvalósításra/
pellet-kazán közb. elj. ind. (Petıfi S. Ált. Isk.)
VIII. 26. nyertes Cothec Kft. - szerzıdéskötés IX. 17.
városközp. komplex rehabilitáció pr. közb. elj. ind. ajánlatok bontása IX. 13. (10:00 óra)
- közb. elj. újraindítása az ajánlati felhívás móds.
együttmőködési megállapodás a Bartosdőlı Pjt.
a megállapodás – a meghatározott feltételek beépítésével –
megkötésre került
Kond V.u. közb. elj. ind. + kivitelez. határidı X.15.; közb. elj. eredménytelen > IX. 15-tıl nem közbeszerzés-köteles, ezért
tenderre bocsátható
- közb. elj. eredménytelenségének megállapítása
elvi hozzájárulás a Giri Sztár Kft. részére
szabadidı-központ távlati kialakítása

határozatot átadtuk

KMOP-2007-5.2.1. /B-2009-0006 azn. sz. Pécel
Városközpont Komplex Rehabilitációja pályázathoz a KÉ 90. számában közzétételre került
kapcs. ép. beruházás közb. elj. kiírása tárgyában
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60/2010 (II.11.)

Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Magyar pályázat a Tempo Consulting pályázatíró cég közremőködésével
Államkincstárhoz az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet február 15.-én benyújtásra került;
alapján a „Péceli Szivárvány Óvoda külsı pályázaton részben nyertünk;
hıszigetelése és nyílászáró cseréje” címmel

243/2010 (VIII. 12.)

Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete a
KÉ-16532/2010 nyilvántartási számon „Péceli
Szivárvány Óvoda külsı hıszigetelése és nyílászáró
cseréje” projekt-megnevezés alatt közzétett
közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja és a
közbeszerzési eljárás nyertesének Burián Gyula
egyéni vállalkozó (2119 Pécel, Maglódi út 98.)
13.066.594,- Ft + áfa ellenértékő ajánlatát minısíti
KMOP-2009-3.3.3 sz ”A Péceli Petıfi Sándor
Általános Iskola energiafelhasználásának megújuló
energiára
való
áttérése”
címő
projekt
megvalósítására.

4/2010 (I.07.)

a közb. elj nyertese Burián Gyula e. v.;
a felújított létesítmény mőszaki átadás alatt

KMOP-2009-3.3.3 sz ”A Péceli Petıfi Sándor Általános Iskola
energiafelhasználásának megújuló energiára való áttérése”címmel a
pályázatíró cég által 2010.január 08.-án benyújtásra került.

31/2010 (I.26.)

pályázatot nyújtunk be KEOP-2009-5.3.0/A. sz. ”A a pályázatíró cég közremőködésével a pályázat 2010. február 03.-án
Péceli Petıfi Sándor Általános Iskola épület benyújtásra került.
energetikai fejlesztése külsı hıszigeteléssel, födém
hıszigeteléssel és nyílászáró cserével” címmel

56/2010 (II.11.)

KEOP-2009-5.3.0/A. sz. ”A Péceli Petıfi Sándor pályázaton nyertünk; a projekt elsı lépcsıjének megvalósításáról
Általános Iskola épület energetikai fejlesztése külsı közb. elj. eredményesen lebonyolódott, szerzıdéskötés IX. 17.-én a
hıszigeteléssel, födém hıszigeteléssel és nyílászáró Cothec Kft-vel
cserével” címő pályázat benyújtásáról
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Dr. Csizmadia Julianna jegyzı
Kt. határozat
száma:
20/2010. (I.26.)

Jármi Béla útügye

A Képviselı-testület határozata alapján az egyeztetés megtörtént a
lakosokkal, és a kötelezett Jármi Bélával szemben. A megállapodás
írásba foglalása most folyik. A megadott határidıig (nov. 30.) az ügy
befejezıdhet.

36/2010. (I.26.)

A MONORTEL Kft. ügye

41/2010. (I.26.)

E. M. budapesti lakos (Kelı úttársulat fizetési
kötelezettsége ellene fellebbezés elutasítása.

42/2010. (I.26.)

H. B. péceli lakos, útközmő hozzájárulás elleni
fellebbezése
Kanalas-Bau Kft. fellebbezése út érdekeltségi
hozzájárulást megállapító polgármesteri határozat
ellen
B. T. és SZ. Á. Péceli lakos csatorna rákötési
közmőfejlesztési hozzájárulás elengedése iránti
kérelme
OAK Quality Kft. szerzıdései ügyében hozott
egyedi határozat, mely szerint a bérleti díjat (OTP)
fizesse meg, és a földvédelmi járulék ellenértékének

A Monortel Kft. jogutódjával a UPC –vel 2010. február óta folynak a
tárgyalások. Három mérési jegyzıkönyv készült az általuk
elfogyasztott villamos energiával kapcsolatban. Az elsı tárgyalások
során nem voltak hajlandók csak 3 millió Ft villamos energia árát
megtéríteni, a jelenlegi ajánlatukat mellékeljük. (villamos energia és
Bérleti díj fejében 5,8 millió Ft-ot ajánlott legutóbb.) Az általunk
közölt kb. 9 millió Ft-hoz viszonyítva ez még mindig kevés.
Javasoljuk, hogy a mellékletben csatolt határozati javaslatot – a
tárgyalások további folytatása érdekében- szíveskedjenek lefogadni.
Az internet üzemeltetést megvalósítottuk. A WIFI rendszer
mőködtethetı, a lakosság eléri ezt a lehetıséget.
E.M-. budapesti lakos bíróságon megtámadta a testület határozatát. A
bíróság által kitőzött tárgyalást elhalasztották, az ügy még
folyamatban van.
H.B. és felesége az Önkormányzat képviselı-testületének határozatát
megtámadta a bíróságon. Tárgyalás kitőzése sem történt meg eddig.
A Kft. az elutasító határozatot nem fellebbezte meg, ezért behajtásra át
kellett adnunk a bírósági végrehajtónak.

97/2010.
(III.25.)
98/2010.
((III.25.)
111/2010.
(IV.14.)

A határozat tárgya:

Végrehajtásra tett intézkedés:

Az érintetteket az elutasító határozatot megkapták.

A gazdaság társaság az elmaradt bérleti díj fizetési kötelezettségének
IV.22-én tett eleget.(1019851.- Ft) A földvédelmi járulék megfizetése
az Önkormányzat felé úgy történt meg, hogy a telekárban

Dr. Csizmadia Julianna jegyzı

127/2010.
(IV.29.)

132/2010.
(IV.29.)
165/2010.
(V.27.)

204/VI.24.)

216/2010.
/(VII.13.)+
217/2010.
(VII.13.)

törlesztettek, ez évben, mivel a képviselı-testület ez év februárjában
16 millió Ft-tal megemelte a Kft. által fizetendı vételárat.
Pénzügyi ütemterv csak 2010. augusztusi testületi ülésre készült el, az
adásvételi elıszerzıdés 4. sz. módosításával.
A megrendelést továbbítottuk a Vízmő Kft. felé, amelyre – az IVS
munkáinak folytatása miatt – nem tudtak még határidıt vállalni.
A Hivatal az ügyet napirenden tartja. A következı évi költségvetésben
a bruttó 600.000.- Ft-ot be kell terveznünk.
(határidı módosítást kérünk.)
A testület kinyilvánította azon szándékát, hogy az A határozatot az érdekeltnek megküldtük.
OAK Quality Kft-vel kötött szerzıdésbıl nem
kíván kilépni.

kifizetésére történı felszólítás kiadására hívta fel a
testület a polgármestert. A vételár befizetésére
vonatkozó pénzügyi ütemterv leadási határidejét a
testület : 2010. április 23. –ban szabta meg.
N. E. és testvére N.CS. péceli lakosok a Damjanich
utcában kihagyott telkük csatorna bekötését kérték,
mivel a 2004-ben kimaradt telekre a tulajdonosok a
közmőfejlesztési hozzájárulást megfizették.

A testület hozzájárult ahhoz, hogy az OAK Quality
Kft. 244 millió Ft május 31-i vételár befizetésbıl
ezen idıpontig csak 100 millió Ft-ot fizessen meg,
A vevı a wellness fürdı terveit elkészíttetni
köteles2010. szeptember 30-ig, és a bankgarancia
határidejét kitolta (114 millió Ft-ra) ez év dec. 31ig.
Az Ond vezér utcában megépült 5 lakóház után az
egyik építıipari kft. út érdekeltségi hozzájárulás
megállapítása elleni fellebbezését utasította el a
testület.

A vízdíjhátralékosok részére adandó könnyítésekrıl
határozott a testület. A polgármester ezt a
jogszabályi határidın belül megvétózta, majd az
augusztus 26-i ülésen e határozatát visszavonta a
testület.

A módosított szerzıdés aláírására nem került sor, mivel a tárgyalások
is csak IV. 3-án kezdıdtek meg. A 4. sz. módosítás elfogadása 2010.
augusztusi testületi ülésen történt meg.

A határozatot a Kft. megkapta. Folynak a tárgyalások a kft-vel,
ugyanis a telkén megy keresztül a víztározó vezetéke, és igénybe vett
a Vízmő Kft. a telkébıl is. A Kft. szeretné, hogy a részére adandó
kártérítésbe számolja bele az Önkormányzat az ú érdekeltségi
hozzájárulás 400.000.- Ft-os összegét is. Kérjünk a határozatban
foglalt határidı meghosszabbítását 2011. február 28-ig.

INGATLANÜZEMELTETÉS, BÉRLET

Jelentés a 2010. évi Képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról
Laczkóné Debreczeni Márta
Kt. határozat
száma:
22/2010. (I. 26.)

100/2010.(III.25.)

137/2010. (IV. 29.)

A határozat tárgya:

Végrehajtásra tett intézkedés:

Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Békefi Miklós 2230 Gyömrı,
Széchenyi utca 18. szám alatti lakos kérelmét, egyben megerısíti, hogy a Pécel belterület 3136
helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan adásvételi szerzıdésében rögzített feltételek alapján a
telek jogilag a vízhálózathoz, valamint a villanyhálózathoz csatlakozottnak számít, ezek a
jogok a telekhez kapcsolódnak, annak tulajdonjogával együtt átruházhatók.
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy értesítse a
kérelmezıt a döntésrıl.

2010. január 29-én tájékoztattuk a kérelmezıt,
2010. február 03-án a szennyvízcsatorna
moratóriumról is értesítettem.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Csík Brigitta, Csík György és Csík
Györgyné kérelmét
- a kamatmentes kölcsön teljes eltörlésére,
- a kamatmentes 50%-kal való csökkentésére
- a Mátraverebély, Liget utca 4. sz alatti ingatlant visszavásárlására és a
bérletmegváltást készpénzben történı kifizetésére,
- ingó kártérítésként 260.000 Ft kifizetésére
- a Mátraverebély, Liget utca 4. sz alatti ingatlan felújítására
vonatkozó kérelmét elutasítja.
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Csík Brigitta, Csík György és Csík
Györgyné kérelmét, miszerint
- Magyarországi Cigányokért Közalapítvány által a Péceli Cigány Kisebbségi
Önkormányzat által pályázott 1.000. 000 Ft támogatásból 500.000 Ft számítsák bele a
tartozásukba, a másik felét az áram, a víz és lakhatás elkészítésére adják át nekik
elutasítja, mivel a pályázattal kapcsolatos ügyintézésre a Péceli Cigány Kisebbségi
Önkormányzat rendelkezik jogosultsággal.

2010.március 29-én értesítettük a kérelmezıket a
Képviselı-testületi határozatról.

Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete helyt ad Ifj. Urbán Gyula és Ifj. Urbán
Gyuláné 2119. Pécel, Rákóczi u. 33 . szám alatti lakosok kérelmének és hozzájárul ahhoz,
hogy a Pécel Város Önkormányzata felé fennálló még összesen 150.000- Ft. összegő
közmőfejlesztési hozzájárulás megfizetését 3 hónapig 2010. 05. 01. napjától 2010. 07. 31.
napjáig szüneteltethesse.

A három havi moratóriumot figyelembe vettem,
így módosult a fizetési határidı2012.06.30-ig, a
kérelmezıknek jelenleg 75.000.-Ft összegő
idıarányos hátralékuk van.

A 2.874.000.- Ft összegő kölcsönt nem kezdték el
fizetni.
A felszólítást kiküldtük.

A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésérıl értesítse a
kérelmezıt és a Polgármesteri Hivatal ügyben illetékes Mőszaki Irodáját.
202/2010. (VI. 24.)

Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete Szabó György 2119 Pécel, Gyár u. 1. sz.
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alattilakos 216.000,-Ft közmőfejlesztési hozzájárulás hátralék megfizetését nem engedi el,
amennyiben nem fizeti meg a tartozás részleteit 2 hónapos elmaradás után, az ingatlanra
jelzálogjogot jegyez be az önkormányzat.

203/2010. (VI.24.)

Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete elutasítja Szıke Zsolt 2119 Pécel, Reményik
Sándor utca 41. szám alatti lakos fellebbezését, egyben felkéri a polgármestert, hogy értesítse a
kérelmezıt a döntésrıl.
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete az É/524/3/2010. ügyirat számú határozatot
jóváhagyja, elrendeli a közmőfejlesztési hozzájárulás bruttó 216.000.-Ft egyösszegben történı
végrehajtását.

211/2010.(VII.13.)

Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy hozzájárulását adja a 2119
Pécel, Baross utca 5A., 5C., 5D. és 5E. szám alatti (piactéri) földterületek eladásához a nettó
26.000 Ft/m2 + ÁFA áron a társasházi alapító okiratban meghatározott tulajdoni hányad
alapján, a táblázatban meghatározott nettó +ÁFA összegben, abban az esetben, ha nincs
tartozása a vevınek a földterület használati díj kiszámlázott összegében.

19/1/B/1
19/1/B/2
19/1/B/3
19/1/C/1
19/3/A/1
Baross
utca 5C.
19/3/A/2
19/3/A/3
19/3/A/4
19/4/A/1
Baross
utca 5D.
19/4/A/2
19/5/A/1
Baross
utca 5E.
19/5/A/2
19/5/A/3
19/5/A/4
19/6

Lázár Péter
Lázár Péter
Lázár Péter
Beke Erika
Almási
Erzsébet
Hegedős Csilla

és

Pénzesné
Blazsovszky
Gabriella
Kuszák László
Rábai György
Talapa János és Talapa
Jánosné
Csorba Imre
Aszódiné
Orsolya

Meggyes

id. Katzenbach Imre
Ács József
Lukács Katalin
ELEKTRIKÓ Kft.

60/350
35/350
56/350
72/350
73/293

1.560.000.910.000.1.456.000.1.872.000.1.898.000.-

74/293

1.924.000.-

73/293
73/293
75/208

1.898.000.1.898.000.1.950.000.-

75/208
77/306

1.950.000.2.002.000.-

76/306
76/306
77/306
198/198

1.976.000.1.976.000.2.002.000.5.148.000.-

igen, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodással az alábbi
határozatot NEM FOGADTA EL:
Azóta érdemi intézkedés nem történt.
A kérelmezıt 2010.június 28-án értesítettem, a
fellebbezés elutasításáról. Szıke Zsolt a KözépMagyarországi
Regionális
Államigazgatási
Hivatalhoz fordult, akik nem illetékesek az
ügyben, ekkor a címzetes fıjegyzı tájékoztatta,
hogy a határozat ellen bírósági pert lehet
kezdeményeznie.
2010. július 14-én minden érintett részére
megküldtem az értesítést, az alábbi válaszok
érkeztek: Minden esetben
élni kívánnak az
elıvásárlási jogukkal, de
Lázár
Péter
3.926.000.Ft-+ÁFA
helyett
3.000.000.Ft-+ÁFA összeget kínált fel,
Beke Erika 15.000.-Ft/m2+ÁFA összeget tart
reálisnak,
Almási
Erzsébet
drágának
tartja
az
összeget,egyösszegben nem tud fizetni,
Pénzesné Blazsovszky Gabriella a társasház
alapítással sem ért egyet, nem tarja elfogadhatónak
az összeget, nem érti miért nincs árkülönbség az
elhelyezkedés miatt, egyösszegben nem tud fizetni,
Kuszák László maximum 15.000.- Ft/m2+ÁFA
összeget hajlandó fizetni,
Rábai György elfogadja az összeget, három
részben tudná megfizetni 2010. december
31.napig,
Talapa Jánosné magasnak tartja az összeget,
felajánlotta a felépítményt bruttó 12.000.000.- Ft
összegben az Önkormányzat részére,
Csorba Imre helyett Paszterovics János 15.000.Ft/m2+ÁFA összeget ajánlott fel,
Aszódiné Meggyes Orsolya és Lukács Katalin az
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INGATLANÜZEMELTETÉS, BÉRLET
Baross
utca 5F.

összeget magasnak tartják, hiányolják, hogy

(Gódor József)

nincs mérlegelés a fıút melletti és a hátsó helyek
között,
valós piaci értéket kérnek,
A vevık a vételárat egyösszegben kötelesek megfizetni a szerzıdés aláírásával egyidejőleg.
Katzenbach Imre és Ács József nem reagált a
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozatban levelemre,
rögzített feltételek mellett kösse meg az adásvételi szerzıdéseket.
Gódor József az ELEKTRIKÓ Kft ügyvezetıje a
terület mértékét is kifogásolja, a kiküldött
számlákat is visszaküldte,2010. augusztus 09-i
válaszlevelemben
a
felmérési
vázrajzzal
igazoltuk,hogy az üzlet által lefoglalt terület 144
m2 az ehhez tartozó telek aránya megegyezik a
többi üzletével.
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy hozzájárulását adja a 19/1/A/1 2010.július14-én értesítettem a Bt vezetıjét, 2010.
212/2010.(VII. 13.) hrsz-on nyilvántartott 2119 Pécel, Baross utca 5A. szám alatti üzlethelyiség eladásához nettó szeptember 01-én az adásvételi szerzıdést
2.247.000.-Ft+ÁFA, valamint a földterület eladásához nettó 706.000.- Ft +ÁFA áron a
megkötötte az Önkormányzattal.
CSÁSZLÓC Bt. részére. A vevı a vételárat egyösszegben köteles megfizetni a szerzıdés

213/2010.(VII. 13.)

214/2010.(VII.13.

aláírásával egyidejőleg.
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozatban
rögzített feltételek mellett kösse meg az adásvételi szerzıdést.
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy hozzájárulását adja a 19/1/A/2
hrsz-on nyilvántartott 2119 Pécel, Baross utca 5A. szám alatti üzlethelyiség eladásához nettó
4.519.000.-Ft+ÁFA, valamint a földterület eladásához nettó 1.386.000.- Ft +ÁFA áron
Lembachner Éva Rita részére. A vevı a vételárat egyösszegben köteles megfizetni a szerzıdés
aláírásával egyidejőleg.
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozatban
rögzített feltételek mellett kösse meg az adásvételi szerzıdést.
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy hozzájárulását adja a 19/1/A/3
hrsz-on nyilvántartott 2119 Pécel, Baross utca 5A. szám alatti üzlethelyiség eladásához nettó
4.046.000.-Ft+ÁFA, valamint a földterület eladásához nettó 1.230.000.-Ft+ÁFA áron a
MAGIC GATE Bt. részére. A vevı a vételárat egyösszegben köteles megfizetni a szerzıdés
aláírásával egyidejőleg.
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozatban
rögzített feltételek mellett kösse meg az adásvételi szerzıdést.

Pécel, 2010.szeptember 09.

2010.július15-én értesítettem a Bérlıt, 2010.
augusztus 16-án az adásvételi szerzıdést
megkötötte az Önkormányzattal.

2010.július15-én értesítettem a Bt vezetıjét, 2010.
augusztus 16-án az adásvételi szerzıdést
megkötötte az Önkormányzattal.

Laczkóné Debreczeni Márta
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VÁROSÜZEMELTETÉS, VAGYONGAZDÁLKODÁS
Kt. határozat
száma:
81/2010(III.25.)

84/2010(III.25.)

A határozat tárgya:
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg annak lehetıségét, hogy a
péceli kerékpárosok számára milyen lehetıséget tud teremteni egy
kerékpárút megvalósítása érdekében.
Pécel Város Önkormányzat Képviselı - testülete hozzájárulását adja az
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı 0419/3 helyrajzi számú
külterületi ingatlan elidegenítéséhez Béres Krisztián ( 2119 Pécel, Szt. Imre
krt. 82. szám) részére az értékbecslésben foglalt bruttó 909.500,- Ft áron.
Pécel Város Önkormányzat Képviselı – testülete felkéri a polgármestert az
adás-vételi szerzıdések elkészítésére és felhatalmazza annak aláírására,
valamint felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon az ingatlan – vételi ajánlat
kifüggesztésérıl.

Végrehajtásra tett intézkedés:

Fazekas Ottó és Varga Péter készítette el a vizsgálatot.

Kérelmezı értesítve a Kt döntésrıl 2010.04.16.-án
Adás-vételi szerzıdés aláírva 2010. 05.21.-én
Tulajdonjog bejegyezve 2010.06.17.-én

Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy
a Képviselı-testületi döntésrıl értesítse a kérelmezıt.

85/2010(III.25.)

86/2010(III.25.)

Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete visszavonja
123/2009. (IV. 23.) számú határozatát.

A határozat a Rákos –patak egy részének tulajdonba
vételérıl szólt, de a hibás volt, ezért vissza kellett vonni.

Pécel Város Önkormányzat Képviselı testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a 1611 (Rákos-patak) helyrajzi számú földrészletet
Önkormányzati ingyenesen tulajdonba kívánja venni az egyes állami
tulajdonban lévı vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló
1991. évi XXXIII. tv 16.§-a alapján.

A módosított határozati javaslat és a kérelem benyújtásra
került az Önkormányzati Minisztériumba.
A válaszlevél tájékoztatása szerint, amennyiben az Önk.
nem próbálta 1996 elıtt tulajdonba venni a földrészletet,
ilyen jellegő igénye csak bírósági úton érvényesíthetı.

A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a terület önkormányzati
tulajdonba vételére vonatkozó kérelmet nyújtsa be az Önkormányzati
Minisztérium felé Vagyonátadó Bizottság kijelölése céljából.
A Bizottság határozata és döntése után felhatalmazza a polgármestert terület
átvételérıl keletkezı megállapodások aláírására.
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VÁROSÜZEMELTETÉS, VAGYONGAZDÁLKODÁS
87/2010(III.25.)

Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a tulajdonát
képezı 0123/4 hrsz-ú, továbbá a 0132/81-83-86-87-88-89-92-99 hrsz-ú,
külterületi ingatlanok Kovácsik János, és ifj. Kovácsik János (2119 Pécel,
Isaszegi u. 11.) számára történı bérbeadásához az alábbi feltételekkel:
1. A 0123/4 hrsz-ú és a 0132/81-83-86-87-88-89-92-99 hrsz-ú
területek bérletére 8.000 Ft/ha bérleti díj ellenében;
2. A 0123/4 hrsz-ú terület esetében a használat
ellentételezéseképpen a bérleti szerzıdésben részletezett helyszíneken
Pécel Város olyan ingatlanjainak gyomtalanítását (géppel) végezze el a
vállalkozó, melyeket kézi erıvel költséges gyommentesen tartani.

Kovácsik János és ifj. Kovácsik János és az Önkormányzat
közötti haszonbérleti szerzıdés aláírásra került 2010.
április 12.-én
A termıföldrıl szóló tv. értelmében nem volt szükség a
kifüggesztésre, mivel a terület haszonbérlıje évek óta a
kérelmezı.

A Képviselı-testület megbízza Pécel Város Jegyzıjét, hogy a
kifüggesztésrıl intézkedjen, felkéri a polgármestert, hogy készíttesse el az
ingatlanokra vonatkozó bérleti szerzıdést, és felhatalmazza annak
aláírására.
129/2010(IV.29.)

Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testület kiegészíti a
48/2008. (II. 27.) számú határozatát azzal, hogy egyetért a
„Levendulás II” területen – a 4025/30 hrsz-ú terület– 4 lakásos
beépítéssel, 30%-os maximális beépítettség mellett.

A terület átminısítése folyamatban van, azonban ez
fıépítészi hatáskör, ennek megfelelıen Varga Péter
folytatja le az eljárást.

133/2010 (IV.29.)

1. Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete nem járul hozzá
Gyöngyi Ferenc és Könczöl Ildikó tulajdonát képezı ingatlan (1226 hrsz.)
területébıl a GEO-DTA BT 55/2009. munkaszámú felmérése alapján
147m2 nagyságú terület elidegenítéséhez az értékbecslésben foglalt
4000Ft/m2 áron összesen 588.000 Ft összegért.

Kérelmezı értesítve lett 2010. 05.17.-én.
Az iratok átadásra kerültek dr. Pálinkó Ilona részére,
tájékoztatása szerint az elbirtoklás nem állja meg a helyét,
mivel a tulajdonosok idıközben kicserélıdtek, ezáltal nem
indítható elbirtoklási eljárás.

A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a döntésrıl értesítse az
érintetteket, Gyöngyi Ferenc és Könczöl Ildikó ( 2119 Pécel, Kolozsvári
utca 9. szám ) tulajdonosokat.
2. Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testület egyidejőleg felhatalmazza
a polgármestert és a jegyzıt, hogy elbirtoklási eljárást kezdeményezzen a
Pálinkó és Csontos Ügyvédi Irodánál dr. Pálinkó Ilona ügyvitelével azokkal
szemben, akik nem küldték vissza a telekmegosztásra irányuló
nyilatkozatokat az árvíz után kártalanított ingatlanok vonatkozásában.
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VÁROSÜZEMELTETÉS, VAGYONGAZDÁLKODÁS
160/2010(V.27.)

Pécel Város Önkormányzat Képviselı – testülete visszavonja korábbi
350/2001 (IX.13.) számú határozatát melyben belterületbe vonja a Csatáridőlıben található tételesen felsorolt (0131/63, 49, 85, 86, 84, 82, 83, 88,
91, 95, 94, 93, 92, 46 valamint a 0131/91;92;93;94;95 helyrajzi számú
ingatlanokból telekalakítás során kialakuló 0131/97;98;99 helyrajzi számú
ingatlanokat és a 0132/79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89)

A határozat kiadmányozva 2010. 07.29.-én.
2010.08.02.- án az érintett ingatlantulajdonosoknak
kiküldve.

A határozat ellen Lozsek Margit közigazgatási határozat
bírósági felülvizsgálata iránti keresetet nyújtott be a Pest
1. - A telektömb tulajdonosai közül nem mindenki vállalta a végleges Megyei Bírósághoz.

ingatlanokat az alábbiak miatt:

más célú hasznosításért meghatározott költségeket.
- Településszerkezeti Terv módosításával járó költségek viselését
többen nem vállalták.

- Ezáltal elmaradt a településrendezési szerzıdés megkötése.
- A fekvéshatár változás átvezetése az elsı három pontban
foglaltak elmaradása miatt nem lehetséges.
Pécel Város Önkormányzat Képviselı–testülete felkéri a polgármestert,
hogy az elıterjesztésben megfogalmazott körülmények és tények
figyelembevételével melyek a 350/2001. (IX.13.) számú határozat
visszavonásához vezettek, hozzon határozatot az Ötv. 109.§-a szerint
önkormányzati
hatósági
ügyben
a
Ket.
rendelkezéseinek
figyelembevételével és azt küldje meg az összes érintettnek.

172/2010 (V.27.)

Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja dr. Krébesz
Károly által elkészített értékbecslésben szereplı értékeket, a 18-as helyrajzi
számú ingatlan önkormányzati tulajdonrészért meghatározott 12.288.293.Ft-ot. Pécel Város Önkormányzat Képviselı – testülete elvi hozzájárulását
adja az önkormányzati tulajdoni hányad 12.288.293.-Ft összegért való
értékesítéséhez.

Az ingatlan értékesítésére még nem került sor.
Polgármester úr és a Péc-Is –Ker zrt igazgatója további
tárgyalásokat folytattak az értékesítésrıl, de végleges
döntés még nem született.

A Képviselı- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson
tárgyalásokat az ingatlanrész értékesítésérıl és amennyiben a meghatározott
áron felül vevıt talál, felkéri az adás-vételi szerzıdés elkészítésére és
felhatalmazza annak aláírására, az önkormányzati érdekek szem elıtt tartása
mellett. Felkéri továbbá, hogy tájékoztassa a Testületet a tárgyalások
eredményeirıl.
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VÁROSÜZEMELTETÉS, VAGYONGAZDÁLKODÁS
182/2010(VI.10.)

Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja dr. Krébesz
Károly által elkészített értékbecslésben szereplı értékeket, a 18-as helyrajzi
számú ingatlan önkormányzati tulajdonrészért meghatározott 12.288.293.Ft-ot. Pécel Város Önkormányzat Képviselı – testülete elvi hozzájárulását
adja az önkormányzati tulajdoni hányad 38/100-ad minimum 13.000.000.Ft összegért való értékesítéséhez.
A Képviselı- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson
tárgyalásokat az ingatlanrész értékesítésérıl és amennyiben a meghatározott
áron felül vevıt talál, felkéri az adás-vételi szerzıdés elkészítésére, az
önkormányzati érdekek szem elıtt tartása mellett. Felkéri továbbá, hogy
tájékoztassa a Testületet a tárgyalások eredményeirıl.

215/2010(VII.13.)

Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárulását adja a
1229/1 hrsz.-ú út elidegenítéséhez Zsilka Istvánné ( 2119 Pécel,
Kolozsvári utca 3/a. szám alatti lakos ) részére az értékbecslésben
meghatározott bruttó 1.193.750 Ft áron.
A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert az adás-vételi szerzıdés
elkészítésére és egyben felhatalmazza annak aláírására. Továbbá felkéri a
Polgármestert a 1229/1 hrsz.-ú forgalomképtelen önkormányzati vagyon
forgalomképes önkormányzati vagyonná való átminısítéséhez szükséges
intézkedéseket kezdeményezze, a szükséges döntéseket terjessze a
Képviselı-testület elé.
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kijelenti, hogy a
1229/1 hrsz.-ú kivett közút a továbbiakban nem lát el önkormányzati,
közszolgáltatási tevékenységet. Az ingatlanrészt forgalomképes
önkormányzati vagyonná nyilvánítja.
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testület felkéri a polgármestert,
hogy a Képviselı-testületi döntésrıl értesítse a kérelmezıt.

Zsilka Istvánné értesítve lett 2010. 07. 27.-én.
Ifj. Talapa János a Kt-döntés visszavonását kéri.
A Kt döntésben foglaltak végrehajtása érdekében egyeztetı
tárgyalásra hívtuk az érintetteket 2010. 09.13.-ra illetve
20.-ra.
Talapáék nyilatkoztak, h az út maradjon önkormányzati
tulajdonban vagy közös tulajdon Zsilkáékkal.
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Oktatás, kultúra
Kt. határozat
száma:
8/2010. (I.07.)

57/2010. (II.11.)

64/2010.
(III.10.)

A határozat tárgya:

Végrehajtásra tett intézkedés:

Pécel Város önkormányzatának képviselı-testület elfogadja a A juttatás felhasználásra került.
közalkalmazottak számára is biztosítja a meleg étkezési utalványt,
havi bruttó 7.500 Ft/fı (éves szinten 90.000 Ft/fı) értékben.
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 8/2010. (I.07.)
sz. képviselı-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A
városi
önkormányzati
intézményekben
dolgozó
közalkalmazottak részre 7.500,-Ft/hó cafetéria juttatást állapít meg
(éves szinten 90.000,-Ft-ot, mely tartalmazza a 25%-os SZJA-t is.
A dolgozók dönthetnek arról, hogy a megállapított keretet mire
fordítják.
1. Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2010/2011.
tanévi általános iskolai beiratkozást Pécelen
2010. április 15-én, csütörtökön 8.00-tól 18.00-ig, illetve
2010. április 16-án, pénteken 8.00-tól 17.00-ig tartó idıpontra tőzi
ki.

1. A 2010/2011-es nevelési évre, tanévre
vonatkozó beiratkozások rendben lezajlottak.
2. A beiratkozási tájékoztatót a Kt. határozat
alapjáén állította össze és küldte ki a
Polgármesteri Hivatal.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2010/2011. nevelési
évre történı óvodai beiratkozás idıpontját 2010. április 26-30-éig (hétfıtıl 3-4-5. A májusi rendes testületi ülésen a Petıfi
Sándor Általános Iskola tekintetében döntött az
péntekig) 07.30-tól 16.30-ig terjedı idıszakban határozza meg.
indítható elsı osztályok számáról
2. A 2010/2011-es tanévre vonatkozó engedélyezett csoport- és
osztálylétszámok meghatározása a beiratkozást követıen történik. Az elsı
évfolyamos osztályokba 26 fınél kevesebb tanuló nem vehetı fel. Hogy
az alacsony osztálylétszámot elkerüljék az intézmények, ahol
túljelentkezés van, de nem elégséges a teljes osztály indításához, át kell
irányítani a tanulókat a másik iskolába.
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3. A Képviselı-testület az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatára
meghatározza az indítható elsı osztályok számát a 2010/2011-es tanévre.
A Petıfi Sándor Általános Iskola és a Szemere Pál Általános Iskola együtt
5 elsı osztályt indíthat.
4. A Képviselı-testület attól függıen, hogy az osztályok feltöltöttsége
megfelel-e a Közoktatási törvény szerinti létszámhatároknak, dönt arról
hogy a Petıfi Sándor Általános Iskola és a Szemere Pál Általános Iskola
indíthat további 1 elsı osztályt. A döntéshez a beiratkozást követı
intézményvezetıi egyeztetés jegyzıkönyvét be kell nyújtani az áprilisi
rendes Képviselı-testületi ülés elé.
78/2010.
(III.25.)

Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a
civil szervezetek támogatására a mellékelt szövegő pályázati
felhívást. Felkéri a polgármestert, hogy a civil szervezetek
pénzügyi támogatásáról szóló 2010. évi pályázati felhívást, az
annak mellékletét képezı pályázati őrlapot a helyben szokásos
módon tegye közzé, továbbá a város internetes honlapján tegye
hozzáférhetıvé.

A civil szervezetek részére kiírt pályázat
megjelent
a
város
honlapján,
az
ügyfélszolgálatnál közvetlenül is hozzáférhetı
pályázati
csomag
állt
a
pályázók
rendelkezésére.

A pályázati felhívást az alábbi módosítással fogadja el:
„Program-támogatás
Cél: a civil szervezetek, alapítványok - bárminemő politikai
kötıdéstıl mentes -programjainak támogatása”
79/2010.
(III.25.)

1. Pécel Város Önkormányzat Képviselı testülete úgy dönt, hogy a 1.
A
módosításokkal
egybeszerkesztett
2007. március 1-jén Tóth Benedek vállalkozóval kötött Közmővelıdési megállapodás - aláírásra került.
Közmővelıdési Megállapodást 2010. március 30-i hatállyal
megszünteti.
2. Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy
2010. március 31-i hatállyal 2011. december 31-ig terjedı
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idıtartamra az 1. számú mellékletben szereplı Közmővelıdési
Megállapodást köt Tóth Benedek vállalkozóval az önkormányzat
közmővelıdési feladatainak ellátására. A Közmővelıdési
Megállapodást az Oktatási Bizottság által javasolt módosításokkal
fogadja el:
2. a.) pontot az alábbiakkal egészíti ki:
Vállalkozó a Mővelıdési Házban a következı közmővelıdési
feladatok végzését vállalja:
- kulturális rendezvények, különösen: irodalmi, zenei
elıadások, (gyermek és felnıtt korosztály számára)
képzımővészeti, fotó és egyéb alkotó kiállítások, szabadidı és
sport foglalkozások, kulturális szakkörök (zenebölcsıde,
zeneovi, gyerekkórus, színjátszókör, kézmőves foglalkozás)
2. e.) pont az alábbiakkal egészül ki:
„…Polgármesternek nyújt be, tájékoztatja a szakterület
felügyeletét ellátó Alpolgármestert, az illetékes bizottságokat. …”
8. b.) pontot az alábbiakkal egészíti ki:
A fenti idıpontok a programoktól függetlenek. A hét közbeni
programok a nyitva tartási idıt növelhetik. Szombaton és vasárnap
a programokhoz igazodva, a programok kezdete elıtt 2 órával nyit
a ház.
8. c.) pont az alábbi lesz:
c.) Ház nyitva tartás
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hétfı: 08:00 - 12:00; 14:00-18:00
kedd: 08:00 - 12:00; 14:00-21:00
szerda: 08:00 - 12:00; 14:00-18:00
csütörtök: 08:00 - 12:00; 18:00-21:00
péntek: 14:30 - 21:30
8. pont eredeti c.) pontja d.) pontra változik és az alábbiakkal
egészül ki:
Irodai órák
hétfı: 08:00 - 12:00; 14:00 - 18:00
kedd: 08:00 - 12:00; 14:00 - 18:00
szerda: 08:00 - 12:00; 14:00 - 18:00
csütörtök: 08:00 - 12:00
péntek: zárva
8. pont eredeti f.) pontja g.) pontra változik és az alábbiakkal
egészül ki:
„…egyeztet a Polgármesterrel, tájékoztatja a szakterület
felügyeletét ellátó Alpolgármestert, az illetékes bizottságot. …”
3. Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2.
számú mellékletben szereplı szervezeteket, egyesületeket a
Szemere Pál Mővelıdési Házban folytatott tartós szakmai és
közmővelıdési tevékenységük végzésének megsegítése céljából,
tehermentesítve azokat közvetett támogatásban részesíti.
93/2010.
(III.25.)

1. Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt,
hogy a mőködési céltartalék terhére 20 000 Ft értékő tanszer és
taneszköz csomaggal támogatja a csángó földön élı magyar ajkú
gyermeknevelését és oktatását.
2. A Képviselı-testület tagjai anyagi lehetıségük függvényében,

1. a K.testület és az egyéni támogatásokból
be3folyt összegbıl megrendelésre került egy
mobiltábla (74 650 Ft.), melyet májusban
kiszállítottak Külsı Rekecsin Általános
Iskolába.
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támogathatják a kezdeményezést, melyet a Polgármesteri
Hivatalban Gera Zoltán oktatási referensnél tehetnek meg.
3. Az adományt természetben Becs József (an: Koricsánszki Mária,
szül: Pécel, 1964. 10. 18., lc: Zoltán u. 24.sz) részére kell átadni,
Pécel, Zoltán u. 24.sz. alatt nyugta ellenében.
117/2010.
(IV.14.)

Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt,
hogy készítsen egy részletes szabályzatot a Pro Talentum kitüntetı
cím benyújtási feltételeire vonatkozóan.

121/2010.
(IV.29.)

1. Pécel Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2010/2011-es
tanévben a Petıfi Sándor Általános Iskolában 1 osztály, a Szemere
Pál Általános Iskolában 3 osztály indítását engedélyezi az 1.
évfolyamon.

122/2010.
(IV.29.)

128/2010.
(IV.29.)

1. A beiratkozás után a Szemere Pál Általános
Iskolában megtartották a leendı elsısök
szüleinek a tájékoztatót, a Petıfi Sándor
Általános Iskolában a májusi rendes testületi
ülés utánra halasztották az egy indítandó elsı
2. Pécel Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2010. évi osztályról szóló tájékoztatást – ez június 2-án
májusi rendes testületi ülésen a FELFIN szakértı véleményének megtörtént.
figyelembe vételével határozza meg a 2010/2011-es tanévben
engedélyezett órakeretet és alkalmazotti létszámot.
2. Kollmann Veronika részére elküldésre került
az intézmények tervezett órakerete és dolgozói
létszám kerete. A szakértı részt vett a májusi
testületi ülésen és szóban elfogadhatónak
tartotta a határozatban foglaltakat.
Pécel
Város
Önkormányzat
Képviselı-testülete leveszi A döntés értelmében az Oktatási és Kulturális
napirendjérıl a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatok valamint
a
Házbizottság
ismételten
elbírálása tárgyában beterjesztett elıterjesztést, felkéri az Oktatási megtárgyalta a beérkezett pályázatokat és
és Kulturális Bizottságot, valamint a Házbizottságot, hogy javaslatot tett a májusi rendes testületi ülésre.
egyeztessék véleményüket a támogatásokkal kapcsolatban és a
rendelkezésre álló összeg felosztásával kapcsolatban.
Pécel Város
önköltségeket

Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a számított A határozatot az intézmények megkapták.
a felsorolt Intézmények vonatkozásában. Pécel Város
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Önkormányzat Képviselı-testülete a mellékletben szereplı önköltségi minimál
árat határozza meg az Intézményi helyiségek bérletére ill. hasznosítására az
alábbiak szerint:
Szemere Pál Általános Iskola
Ft+áfa/óra

ebédlı:
aula:

750
1.200

Ft+áfa/óra
tanterem:

200

Ft+áfa/óra
tornaterem (vizesblokkal):

1.500

tornaszoba (vizesblokkal):

300

Ft+áfa/óra
Ft+áfa/óra
sportpálya (szabadtéri):

1.000

büfé

8.000

Ft+áfa/óra
Ráday Pál Gimnázium
Ft+áfa/hó

Petıfi Sándor Általános Iskola ebédlı, tantermek
Ft+áfa/óra
aula
Ft+áfa/óra
tornaterem
Ft+áfa/óra
Városi Zeneiskola
Ft+áfa/óra

200
800
1.200

nagyterem

600

hegedőterem

300

fúvós terem

301

szolfézs terem

350

Ft+áfa/óra
Ft+áfa/óra
Ft+áfa/óra
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zongoraterem

351

Ft+áfa/óra
pince nagyterem
150
Ft+áfa/óra
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Irodaház II. tanácstermeinek
bérleti díjára elfogadja az elıterjesztésben szereplı javasolt díjakat az alábbiak
szerint:
- földszinti tanácsterem: 20.000 Ft+áfa / alkalom
- 3. emeleti tanácsterem: 10.000 Ft+áfa / alkalom
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy
értesítse az Intézményeket a képviselı-testület döntésérıl.

A döntés alapján egy osztályban, de kettı
tanulócsoportban folyik a tanítás a Petıfi
Sándor Általános Iskola elsı évfolyamán
2010/2011-es tanévben. A demográfiai felmérés
elkészült, átadásra került Kovács Károly
Képviselı Úr részére. Szakértıi anyag nem
készült, Kollmann Veronika személyesen
konzultált a Petıfi Sándor Általános Iskola
igazgatójával a javasolt órakeret és létszám
ügyében.

151/2010.
(V.27.)

Pécel Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az alacsony jelentkezési
létszám miatt a 2010/2011-es tanévben egy elsı évfolyamos osztály
indítását engedélyezi a Petıfi Sándor Általános Iskolában. A 2010. júniusi
rendes testületi ülésre oktatási szakértı közremőködésével kerüljön
kidolgozásra a szükséges órakeret az indítandó osztály csoportbontásban
történı oktatására.
- A Képviselı-testületi felkéri a jegyzıt, hogy vizsgálja ki annak
okát, miért nem íratják be nagyobb számban az önkormányzati
oktatási intézményekbe a péceli tanköteles gyermekeket.
- A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, demográfiai kimutatás
készítésére a következı 5 évre vonatkozóan a gyermeklétszám
iskoláskorúak tankötelesek vonatkozásában.

152/2010.
(V.27.)

Pécel Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Szemere Pál Általános A határozatot az intézmény megkapta, e szerint
Iskola engedélyezett órakerete 1020 óra és pedagógus létszáma 42 tervezi a 2010/2011-es tanévet.
pedagógus + ½ gyermekvédelmi felelıs, ½ könyvtáros tanár és 1 fejlesztı
pedagógus, azaz összesen: 44 pedagógus álláshelyen.

153/2010.
(V.27.)

Pécel Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a közoktatásról A döntést az intézmények tudomásul vették.
szóló1993. évi LXXIX. Törvény 3. számú melléklet II/7. pontja alapján
Pécel Város Egyesített Gyermekintézményei óvodáiban az alábbi
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csoportokban engedélyezi a törvényben meghatározott maximális
csoportlétszámoktól való eltérést:
Nyitnikék Óvoda

Nyuszi csoport – 30 fı,
Katica csoport – 30 fı
Méhecske csoport – 30 fı
Mókus csoport – 28 fı
Maci csoport – 27 fı

Gesztenyés Óvoda

Delfin csoport – 26 fı
Pillangó csoport – 28 fı

Szivárvány Óvoda

Cica csoport – 26 fı

158/2010.
(V.27.9

Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete az alábbiak szerint A nyári zárási idıpontokat az intézmények
jóváhagyja a Pécel Város Egyesített Gyermekintézményeinek nyári zárva tudomásul vették, a szülıket a helyben szokásos
módon értesítették.
tartását.
• A Gesztenyés Tagóvoda 2010. június 14 – július 18-ig
• A Nyitnikék és a Szivárvány Tagóvoda 2010. július 19 – augusztus
22-ig
• A Napsugár Bölcsıde 2010. június 28 – július 31-ig
A nyári szünet folyamán mindig legyen nyitva tartó óvoda a városban,
mely fogadni tudja a zárva tartó intézményekbe tartozó gyermekeket.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy döntésérıl az
intézmény vezetıjét értesítse.

159/2010.
(V.27.)

Pécel Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Pécel Város Egyesített A névváltoztatásról a MÁK-ot értesítettük, a
Gyermekintézményei elnevezéssel megalakított önállóan mőködı határozat és a Törzskönyvi nyilvántartásba vétel
költségvetési intézményének elnevezését Pécel Város Óvodái és megtörtént.
Bölcsıdéje névre változtatja, egyúttal elfogadja a változtatásnak megfelelı
alapító okirat módosítást.
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2. Pécel Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy tegye meg
a szükséges intézkedéseket a névváltoztatás bejelentésére a Magyar
Államkincstár felé.
163/2010.
(V.27.)

167-170/2010.
(V.27.)
176/2010.
VI.10.)

177/2010.
(VI.10.)

Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a civil szervezetek A szervezetek értesítése megtörtént, a
támogatását eldöntötte.
Támogatási szerzıdések aláírásához szükséges
kötelezı dokumentumok benyújtására külön
értesítésben hívtuk fel a szervezetek figyelmét.
A szerzıdéseket megkötöttük és a támogatási
összeg kifizetésre került.
Az Év Óvodapedagógusa, Év tanítója, Év tanára és Év Technikai A kitüntetettek részére 2010. június 8-án
dolgozója kitüntetı címek eldöntése
átadásra kerültek.
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy A
2010. évi költségvetés mőködési céltartalék terhére 100 000 Ft összeggel
támogatja Karsai Zsigmond munkásságát bemutató könyv megjelenését.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a 100.000 Ft
átutalásáról gondoskodjon a Magyarországi Kallós Zoltán Alapítvány
(1011 Budapest, Corvin tér 8.) 10400171-01700978 számú számlájára
utalásról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a DuDance A támogatási összeg felvételre került, az
Táncegyesület részére - utólagos elszámolási kötelezettséggel - 150 000 elszámolás megtörtént. A Táncegyesület az EBFt-os támogatást nyújt a Kaposváron 2010. nyarán megrendezendı Európa t és a Világkupát is megnyerte.
Bajnokságra eljutás útiköltségéhez.
Ez a támogatási összeg a 2010. évi önkormányzati költségvetés mőködési
jellegő céltartalékának terhére nyújtható.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a támogatásról szóló
megállapodás megkötésére, továbbá a szükséges intézkedések megtételére
annak érdekében, hogy a DuDance Táncegyesület (2119 Pécel, Pekáry
utca 2/a.) elnöke a Polgármesteri Hivatal házipénztárából felvegye a
150.000 Ft-ot.

9

Oktatás, kultúra
191-193/2010.
(VI.24.)
194/2010.
(VI.24.)

195/2010.
(VI.24.)

A Szemere Pál Általános Iskola, Petıfi Sándor Általános Iskola és a Pécel
Város Óvodái és Bölcsıdéje TÁMOP pályázatban foglaltakkal
összhangban módosított pedagógiai programjának elfogadása
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja az Oktatási és
Kulturális Bizottság javaslatát, miszerint az intézmények a sajátos iskolai
arculatot és profilt jobban kifejezı pedagógiai programokat 2010.
szeptember 15-ig nyújtsák be az Oktatási Bizottság részére. A program
elkészítése tartalmazza a külsı és belsı partnerek igényeinek felmérési
eredményét is.
A program elkészítése során az intézmények tájékoztassák a nem
önkormányzati fenntartású intézményeket is.

A módosított dokumentumok hatályba léptek,
már ezek alapján folyik a munka az
intézményekben.
A 2010/2011-es tanév indításánál az
intézmények a nyitó értekezleteken döntést
hoznak a 2011/2012-es tanévtıl életbe lépı,
sajátos
intézményi
arculatot
tükrözı
programkínálatról.
Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010. évi
szeptemberi ülésén tárgyalja az intézmények
anyagát.

1. Pécel Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2010/2011-es
tanévben a Petıfi Sándor Általános Iskolában az engedélyezett heti
órakeret 735 óra, a pedagógus álláshelyek száma 33, amely nem
tartalmazza az 1 fı fejlesztı pedagógus és ½ - ½ fı könyvtáros és
gyermekvédelmi felelıs státuszát is, a technikai dolgozók létszáma,
státusza nem változik.

A döntés eredményeképpen 34-rıl 33-ra
csökkent a pedagógusok létszáma. 1 fı
közalkalmazotti státusz megszőnt, az intézmény
már a jóváhagyott órakeret szerint készíti el a
2010/2011-es
tanévre
vonatkozó
tantárgyfelosztást.

2. Pécel Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Petıfi Sándor
Általános Iskolában az engedélyezett pedagógus státuszok számát 1 fıvel
csökkenti. Az egy fı F6-os besorolású dolgozó felmentési idıre és
végkielégítésre esı összege 1 229 100 Ft.
3. Pécel Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Petıfi Sándor
Általános Iskolában indítandó 1. osztály maximális létszámtól felfelé
történı 30 %-os eltérését – tekintettel a szülıi és diák közösség
beleegyezı nyilatkozatára – engedélyezi.
198/2010.
(VI.24.)

Pécel Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2010/2011-es tanévben A döntés eredményeképpen az elfogadott
a Ráday Pál Gimnáziumban az engedélyezett heti órakerete 670 óra, a órakeret szerint készíti el az intézmény a
pedagógus álláshelyek száma 29, amely nem tartalmazza a ½ - ½ fı 2010/2011-es
tanévre
vonatkozó
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Oktatás, kultúra
könyvtáros és gyermekvédelmi felelıs státuszát is, a technikai dolgozók tantárgyfelosztást.
létszáma, státusza nem változik.
199/2010.
(VI.24.)

Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete jóvá hagyja az Oktatási Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010. évi
és Kulturális Bizottsága javaslatát, miszerint a Ráday Pál Gimnázium a szeptemberi ülésén tárgyalja az intézmény
2011/2012 tanévre vonatkozó beiskolázási programját nyújts a be az anyagát.
Oktatási Bizottságnak 2010. szeptember 15-ig. Utólagos tájékoztatást kér
a bizottság a Felfin szakértıtıl a Ráday Gimnázium órakeret és
létszámával kapcsolatban

209/2010.
(VII.13.)

Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2010. évi
nyári napközis tábor élelmezési feladatai kiegészítésére 363 000, azaz
Háromszázhatvanháromezer forint támogatást biztosít a Pécel Város
Központi Konyhája részére a 2010. évi városi költségvetés mőködési
tartaléka terhére.
Pro Talentum kitüntetés odaítélése

225-229/2010.
(VII.13.)
230-232/2010.
(VI.13.)
248/2010.
(VIII.18.)
249/2010.
(VIII.18.)

A támogatás összege felvételre került és az
RGYV-s
gyermekek
étkezési
díjának
kiegészítésére lett fordítva. Az elszámolás
folyamatban van.

A díjazottak (Ács Dávid, Szalai Anna, Horváth
Gyöngyi, Vince Krisztina és Balázs Miklós) az
augusztus 20-i városi ünnepségen vették át.
Elismerı oklevél díjazásban részesülık kitüntetése
A díjazottak (Esztergályos Sándorné, Dr. Benkı
Julianna és Szabó Antalné) az augusztus 20-i
városi ünnepségen vették át.
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy nem A döntésrıl szóló értesítést elküldte a Phivatal.
támogatja Ágoston Ildikó 334.000,-Ft-os támogatásra benyújtott kérelmét.
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Az
intézmény
vezetıjének
értesítése
70 000 Ft-tal, azaz Hetvenezer forinttal támogatja a Városi Zeneiskola megtörtént, az utazás szervezés alatt van.
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény diákjainak és kísérı tanáruk
németországi szereplését. A támogatási összeg a 2010. évi költségvetés
mőködési céltartalék terhére az Önkormányzat házipénztárából felvehetı,
majd a program befejezése után 8 nappal elszámolás-köteles.
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SZERVEZÉS
Kt. határozat
száma:
9/2010. (I. 7.)
95/2010.(III. 25.)

A határozat tárgya:

A Képviselı-testület aljegyzıi álláshely betöltésére írt ki A pályázati kiírás a KSZK honlapján 2010. január 18-án,
pályázatot. A 95/2010. határozatban döntött a pályázat továbbá a Hivatalos Értesítı 2010. január 22-i számában jelent
elbírálásáról.
meg.. A pályázatok beadásának határideje 2010. február 17-én
járt le. Az elıírt határidıre 15 pályázó nyújtotta be
jelentkezését. A Képviselı-testület dr. Rimóczi Imrét
választotta meg aljegyzıvé.2010. július 1. napjától. A pályázó
kinevezése megtörtént.

38/2010.(I. 26.) és
61/2010. (II. 11.)

A Képviselı-testület úgy határozott, kezdeményezi
„címzetes fıjegyzıi” cím adományozását Pécel Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzıje, Dr.
Csizmadia Julianna részére.

65; 66;67/2010.
(III. 10.)

A képviselı-testület 2 közmeghallgatás
döntött, és meghatározta azok napirendjét.

75/2010. (III. 10.)
99/2010. (III. 25.)

113. 115/2010. (IV.
29.)

szervezés

Végrehajtásra tett intézkedés:

A javaslatot felterjesztettük 2010. február 12-én a Középmagyarországi Regionális Államigazgatási Hivatalhoz a
szükséges eljárás lefolytatására.
Dr. Csizmadia Julianna megkapta a kitüntetı címet, melyet
2010. augusztus 18-án vett át.

tartásáról A közmeghallgatás 2010. április 29-én a Szemere Pál Általános
Iskolában, 2010. május 6-án a Petıfi Általános iskolában került
megrendezésre. A lakosságot az SZMSZ elıírásainak
megfelelıen értesítettük.
A testület az Országgyőlési képviselık választására A választás zökkenımentesen lezajlott.
választotta meg a szavazatszámláló bizottságok tagjait
A Képviselı-testület arról döntött, kiegészíti a 3/2010. A rendelet módosításra nem került sor, mivel nem érkezet
(I.29.) sz. rendeletét a méltányosság elbírálására semmilyen javaslat a méltányossági szempontokra.
vonatkozó rendelkezésekkel. Méltányolható eseten a
meg nem fizetett csatornadíjra késedelmi kamatot
számoljon föl az önkormányzat a Ptk. szerint.
A testület elfogadta a Vízmő Kft. ügyvezetıjének 2007. A döntéseket megküldtük a Vízmő Kft-nek 2010. május 5-én.
júniusától 2010. áprilisáig terjedı idıszakra szóló
tájékoztatóját, továbbá a Péceli Vízmő Kft.
ügyvezetıjének Klász Lászlót választotta meg 2010.
június 18. napjától 2015. év június hó 16. napig.

SZERVEZÉS
Kt. határozat
száma:
150/2010.(V. 27.)
161/2010.(V. 27.)
171/2010.(V. 27.)

A határozat tárgya:

Végrehajtásra tett intézkedés:

A Képviselı-testület elfogadta a Péceli Polgárırségnek a A döntésrıl szóló határozatot 2010. június 3-án megküldtük
2009. évi munkájáról szóló beszámolót.
Kiss Attilának, a Polgárırség vezetıjének.
A Képviselı-testület elfogadta az éves munkatervét.
A képviselı-testületi ülések napirendjének összeállításánál
figyelembe vesszük a döntést.
A testület a városi kitüntetı címek adományozására A rendelet-tervezet a 2010. június 24-i ülésen került
irányuló önkormányzati rendelet módosításának elıterjesztésre, a testülete megalkotta a 18/2010. (VI. 29.)
elıkészítésérıl döntött.
számú rendeletét.

189/2010. (VI. 24.)

A testület elfogadta a Hivatal Szervezeti és Mőködési 2010. július 1-tıl az új szervezeti tagolódás szerint és új
Szabályzatának módosítását.
félfogadási rend szerint dolgozik a Hivatal. A lakosságot
hirdetményben, a honlapon és a képújságon is értesítettük az új
félfogadási rendrıl.
250;251/2010.(VIII. A Helyi Választási Bizottságot és szükséges számban A HVB tagjai esküt tettek a polgármester úr elıtt, alakuló
18.)
szavazatszámláló bizottsági tagokat választott a ülésüket megtartották. Az szszb tagok eskütételére a választás
képviselı-testület.
hetében kerül sor.

Jeney Erzsébet szervezés

szervezés

