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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testületek együttes  2019. augusztus 12-ei ülésére 

Balatonszőlős-Pécsely–Vászoly-Dörgicse Község Önkormányzatai részére 

 

1. napirendi pont 

 

Tisztelt Képviselő-testületek! 

 

Mint Önök előtt is ismert a közös tulajdonban lévő Pécsely Iskola utca 183. (hrsz.: 379/11) 

ingatlan felújítására, és átépítésére, melynek használati módja és nyilvántartás szerinti 

állapota óvoda, a 1215/2019 (IV. 18.) Kormányhatározatban foglaltak szerint 100.000.000.-ft 

vissza nem térítendő állami támogatást nyert Pécsely Község Önkormányzata. (A támogató 

okirat jelen előterjesztés 1. melléklete) 

A támogatás lehívásához benyújtásra került egy az „egyedi költségvetési támogatás 

igénybevételéhez adatlap, melyen az előzetes és összesített tételadatokat megadták. (Az 

Adatlap jelen előterjesztés 2. melléklete) 

 Ez a későbbiekben még módosítható, átcsoportosítható. Mivel a tervezett beruházási 

értékhatárt figyelembe  véve, közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az önkormányzat, 

mely előzetesen jelentős előkészítő és egyeztető munkával jár, javasolja, hogy mint az 

ingatlanban legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező résztulajdonos, Pécsely 

Önkormányzat lássa el a gesztori teendőket, mely kapcsán, mint polgármester kapjon 

felhatalmazást az önkormányzatoktól a közbenső egyeztetések,tárgyalások lefolytatására. A 



végleges beruházási műszaki tartalomról a döntést már a 4 önkormányzat együttes testületi 

ülésén hoznák meg, és ott döntenének amennyiben indokolt és szükséges esetleges 

konzorciumi szerződés elfogadásáról.  Amennyiben a felhatalmazást megkapja úgy szükség 

szerint de minimum 20 naponta tájékoztatná a polgármester társait a tett intézkedésekről, 

illetve a tárgyalások menetéről. Javasolja a határozati javaslat tervezet megtárgyalását, és a 

négy tulajdonos önkormányzat általi elfogadását. 

 

Pécsely, 2019. augusztus 7. 

 

Burgyánné Czibik Éva 

          polgármester 

 

Határozati javaslat 

….. /2019. (….….) sz. h a t á r o z a t 

 

1. Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécsely Iskola utca 183. (hrsz.: 

379/11) óvoda ingatlan felújítására, és átépítése kapcsán felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a közbeszerzési eljárást megelőző és azt előkészítő egyeztetési eljárásokat, tárgyalásokat, mint 

a gesztor település képviselője elássa. 

2. A gesztor település képviselője –polgármester- köteles szükség szerint, de minimum 20 

naponta az ingatlan tulajdonos önkormányzat polgármestereit tájékoztatni a tett 

intézkedéseiről, egyeztetéseiről, tárgyalásairól. 

3.  Jelen felhatalmazás a tervezett beruházás végleges műszaki tartalmának meghatározásáig 

és elfogadásáig terjed, melyet együttes képviselő testületi ülés keretében fogadnak el az 

érintett önkormányzatok. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Burgyánné Czibik Éva polgármester 

 

 


