
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-én, 18:00 órai 
kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott Képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai részéről: 

ifj. Sebők Lajos   polgármester 
Kosztor Lajos    alpolgármester 
Kósáné Szakonyi Zsuzsanna  képviselő 
Szélesi László    képviselő 
Szücs Sándor    képviselő 
 

B./ Tanácskozási joggal: 
Jurics Tamás     körjegyző 

 
C./ Meghívottak: 
  Andratschke Constantin  Kinizsi Lovas Klub 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület határozatképes, majd az ülés napirendjére a kiadott meghívó 
(1. sz. melléklet) 
szerint tett javaslatot. 
 
A napirendi javaslatot a polgármester javaslatával egyetértve a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta: 
 

1/2011. (I. 24.) Kt. határozat 
 

Napirend a nyílt ülésre: 
 

1./ Beszámoló a Kinizsi Lovas Klub 2010. évi tevékenységéről 
Előadó: Andratschke Constantin 

2./ Beszámoló az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről. 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

3./ Kistérségi ügyek 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

4./ A térítési díjakat megállapító rendelet módosításának megtárgyalása. 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

5./ 2011. évi hulladékszállítási díjak megtárgyalása 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

6./ Balaton-felvidéki Turisztikai Egyesület létrehozásában történő részvétel 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

7./ Vegyes ügyek 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 
 
Napirendi javaslat a zárt ülésre: 
 

1./ Segélyezési ügyek megtárgyalása 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 
 



Napirend tárgyalása 
 
1./ Beszámoló a Kinizsi Lovas Klub 2008. évi tevékenységéről 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Felkéri Andratschke Constantint, a Kinizsi Lovas Klub 
képviselőjét, hogy tartsa meg beszámolóját a Klub elmúlt évi tevékenységéről 
 
Andratschke Constantin Kinizsi Lovas Klub: Megköszöni a meghívást, majd szóban 
ismerteti az írásos anyagot. 
(2. sz. melléklet) 
Elmondja továbbá, a Klub aktívlétszáma nőtt, de sajnos a községből nem járnak hozzájuk. Az 
okát nem tudja. A jövőben is nyitottak a község rendezvényein való megjelenésre, segítséget 
nyújtanak a programok színesítésében. 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Megköszöni a beszámolót, a munkához további sok sikert 
kíván. 
 
 
2./ Beszámoló az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előző ülés óta átruházott 
hatáskörben nem hozott döntést. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait arról, hogy a 
Hungaricum Elízium Kft. kifizette az erdő bérleti díját. A borút táblák sajnos még nem készültek 
el. A komposztálási pályázat megvalósítása hamarosan lekezdődik. Pályázatíró céget szeretne 
Balatonszőlős, Pécsely, Dörgicse és Vászoly együtt kiválasztani és megbízni. 
 
 
3./ Kistérségi ügyek 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Ezen a héten lesz kistérségi tanács ülése, ahol a költségvetésről 
lesz szó. A részletekről, a következő ülésen be fog számolni. 
 
 
4./ A térítési díjakat megállapító rendelet módosításának megtárgyalása. 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy Pécsely Község 
Önkormányzatának 11/1994. (VIII. 29.) számú rendelete tartalmazza, az intézményben 
alkalmazandó térítési díjakat. A balatonfüredi térítési díjakat figyelembe véve és az ellátást 
biztosító vállalkozóval folytatott megbeszélésen elhangzottakat mérlegelve javasolja, hogy a 
Képviselő-testület ne emeljen a térítési díjakon. Amennyiben támogatja a testület a javaslatot, 
nem szükséges a rendelet módosítása. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

2/2011. (I. 24.) Kt. határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményben 
alkalmazandó térítési díjakról szóló 11/1994. (VIII. 29.) számú rendeletét nem 
módosítja, így a 2010. évben alkalmazott térítési díjak érvényesek 2011. évben is.  

 
 Felelős: Sebők Lajos polgármester 
 Határidő: azonnal 
 



 
5./ 2011. évi hulladékszállítási díjak megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a Probio Zrt. írásos előterjesztését. 
(3. sz. melléklet) 
Javasolja, hogy a hulladékszállítási díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezetet, az 
előterjesztés alapján fogadja el a Képviselő-testület, vagyis a Probio Zrt. által javasolt 
díjtételeket 2011. évre vonatkozólag maximált árként irányozza elő, és csak a próbaüzem 
befejeztével, külön rendelettel léptesse hatályba. Ezután szóban ismerteti, a pécselyi írásos 
előterjesztést. 
(4. sz. melléklet) 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta meg: 
 

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2011. (I. 31.) rendelete 

a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2002. (II. 1.) rendelet módosításáról 

 
A rendelet teljes szövegét, a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza. 

 
 
6./ Balaton-felvidéki Turisztikai Egyesület létrehozásában történő részvétel 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a formálódó turisztikai 
egyesület iránt érdeklődők megbeszélést tartottak, a múlt héten. Jónak látná, ha a Balatonszőlős, 
Dörgicse, Pécsely és Vászoly önkormányzatai is részt vennének az egyesületben, mint alapító 
tagok. Ez feltehetően anyagi ráfordítást is igényel, ami éves szinten húszezer forint körül fog 
mozogni, illetve a kezdésnél egy egyszeri támogatás is szóba jöhet, de erről majd az alakuló 
közgyűlés fog dönteni. Javasolja, hogy az Önkormányzat – mint alapító tag – vegyen részt a 
turisztikai egyesületben. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

3/2011. (I. 24.) Kt. határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Balaton-
felvidéki Turisztikai Egyesületben, mint alapító tag részt kíván venni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
 Felelős: Sebők Lajos polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 
7./ Vegyes ügyek 
 

I. Beszélő Kövek Alapítvány székhelyhasználati kérelme 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a Beszélő Kövek Alapítvány 
székhelyhasználati kérelmét. 
(6. sz. melléklet) 



Javasolja, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a kérelemhez. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

4/2011. (I. 24.) Kt. határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a 
Beszélő Kövek Alapítvány az Önkormányzat tulajdonában álló, pécselyi 352/2. hrsz-ú, 
természetben 8245 Pécsely, Vásártér u. 148/A. szám alatti ingatlanban található 
irodahelyiséget székhelyként használhassa. 

 
 Felelős: Sebők Lajos polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 

II. Lakásbérleti szerződés megújításának megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Pongrácz László geológus részére, a balatonszőlősi és a 
pécselyi Önkormányzatok közösen bérelnek egy albérletet, itt pécselyen. A bérleti szerződés 
2010. december 31-én lejárt. A lakbér 40.000 Ft/hó. Ezen kívül étkezést is biztosít a két 
Önkormányzat nevezett számára. Ezeket a juttatásokat Pongrácz László, a két településnek 
végzett munkával viszonozza, melyet turisztikai területen fejt ki. Kéri a Képviselő-testületet, 
hogy hagyja jóvá a kiadásokat és kössön a bérbeadóval újabb szerződést, 2011. március 31-ig. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

5/2011. (I. 24.) Kt. határozat 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a – jelen határozat mellékletét képező – 
bérleti szerződés-tervezetet jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza ifj. Sebők Lajos 
polgármestert arra, hogy Pongrácz László részére – a bérleti szerződés időtartamára – napi 
egyszeri meleg ételt vásároljon, a helyi szociális étkeztetést biztosító szolgáltatótól. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
A bérleti szerződés a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi. 

 
 

III. Földbérleti szerződések megújításának megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Sulák István lepsényi lakos bérleménye volt 2010. december 31. 
napjáig, az Önkormányzat tulajdonában álló pécsely 031/19. hrsz-ú szántó. Javasolja, hogy az 
Önkormányzat kössön újabb bérleti szerződést a bérlővel úgy, hogy a bérleti díjat, az inflációval 
– 4,9 % – növelten  állapítsa meg a testület. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
 



6/2011. (I. 24.) Kt. határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában 
álló pécsely 031/19. hrsz-ú szántót, 2011. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig 
Sulák István 8132 Lepsény, Dózsa Gy. u. 27. szám alatti lakosnak adja bérbe, 36.200 Ft 
éves bérleti díj ellenében, azzal a kitétellel, hogy a bérlő a 2011. évi betakarítás után 
elvégzendő munkálataiért ellenszolgáltatást nem igényel, arról a bérlő kifejezetten lemond. 
A Képviselő-testülete a – jelen határozat mellékletét képező – bérleti szerződés-tervezetet 
jóváhagyja 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
A bérleti szerződés a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képezi. 

 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: A Csikós Lovasudvar Kft. bérleménye volt 2010. december 31. 
napjáig, az Önkormányzat tulajdonában álló pécsely 0103/49. hrsz-ú szántó. Javasolja, hogy az 
Önkormányzat kössön újabb bérleti szerződést a bérlővel, az eddigi feltétek szerint. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

7/2011. (I. 24.) Kt. határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat tulajdonában 
álló pécselyi 0103/49. hrsz-ú szántót, 2011. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig 
a Csikós Lovasudvar Kft. 8245 Pécsely, Klára-puszta részére adja bérbe, a terület művelési 
ág szerinti gondozása, karbantartása fejében, azzal a kitétellel, hogy a területalapú 
támogatás Pécsely Község Önkormányzatát illeti meg. 
A Képviselő-testülete a – jelen határozat mellékletét képező – bérleti szerződés-tervezetet 
jóváhagyja 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
A bérleti szerződés a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képezi. 

 
 

IV. Portréfilm készítés megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Azokról az emberekről, akik a Faluért sokat tettek, portréfilmeket 
készíttetünk. Most elkészült Dr. Józsa Tivadarról a film. A Füred TV ajánlata alapján 100.000,- 
Ft-ba került a film. A költségek felét átvállalta a család, az Önkormányzat 38/2008. (III. 31.) Kt. 
határozata alapján, azonban olyan sokára készült el a film, hogy javasolja, hogy az 
Önkormányzat, a költségek másik felét is - 50.000,- Ft-ot  - vállalja át. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazat 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
 



8/2011. (I. 24.) Kt. határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Józsa Tivadar pécselyi lakosról 
készülő portréfilm elkészítéséhez - 38/2008. (III. 31.) Kt. határozatát kiegészítve – további 
50.000,- Ft-ot biztosít 2011. évi költségvetésének terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Javasolja, hogy a portréfilm készítést folytassa az 
Önkormányzat és néhai Geipl Miklósnéról készíttessenek filmet. A Füred TV ajánlata alapján, ez 
is mintegy 100.000,- Ft-ba kerülne, a film. Javasolja, hogy az Önkormányzat 100 %-ban vegyen 
részt a film finanszírozásában. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazat 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

9/2011. (I. 24.) Kt. határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, néhai Geipl Miklósnéról készülő 
portréfilm elkészítéséhez 100.000,- Ft-ot biztosít, 2011. évi költségvetésének terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
VI. A fűnyírási feladatok elvégzésére benyújtott pályázatok elbírálása 

 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Mivel egyik pályázó sem kérte pályázatának zárt ülésen történő 
tárgyalását, ezért ismerteti a beérkezett pályázatokat. 
(10. sz. és 11. sz. mellékletek) 
Szoboszlai Imre pályázatát javasolja elfogadásra, azzal a módosítással, hogy havonta bruttó 
30.000 Ft terhelje az Önkormányzatot, mivel a további 60.000 Ft az Iskola és az Óvoda 
költségvetésében jelentkezi, valamint a fűnyírást nem havi kettő, hanem szükség szerinti 
alkalommal végezze el a vállalkozó. A szerződést 2011. december 31-ig javasolja megkötni 
azzal, hogy az üzemanyagot is a vállalkozó biztosítja. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 
 

10/2011. (I. 24.) Kt. határozat 
 
Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szoboszlai Imre pécselyi lakos – 
zöldterületek karbantartására vonatkozó, 2011. évi – ajánlatát, az alábbi kikötésekkel elfogadja. 

 Az Önkormányzatot 30.000 Ft/hó vállalkozói díj terheli. 
 A fűnyírást szükség szerinti alkalommal végzi a vállalkozó. 
 A munka elvégzéséhez szükség üzemanyagot, a vállalkozó biztosítja. 

A Képviselő-testülete a – jelen határozat mellékletét képező – bérleti szerződés-tervezetet 
jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 



A szerződés-tervezet a jegyzőkönyv 12. sz. mellékletét képezi. 
 
 

VII. Számítógépes karbantartási szerződés módosításának megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a Mikrocomp Kft. írásos előterjesztést. 
(12. sz. melléklet) 
Javasolja, hogy fogadja el a Képviselő-testület az ajánlatot. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 

 
11/2011. (I. 24.) Kt. határozat 

 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikrocomp Kft. 
szerződésmódosítási ajánlatát megismerte, megtárgyalta és elfogadja. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés-módosítást aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
 

VIII. Folyószámla hitelkeret megújítása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a Kinizsi 
Banknál vezetett folyószámlához kapcsolódó hitelkeret – amely a likviditási problémák 
leküzdésére szolgál – lejárt, ezért 104/2010. (XI. 22.) Kt. határozattal 5.000.000 Ft hitelkeret 
igényt terjesztett elő az Önkormányzat, a Kinizsi Bank felé. Az ügyintézés során tájékoztatta a 
Kinizsi Bank arról, hogy a likvidhitel összegét 2.000.000 Ft-ra kellene módosítani, mert így 
elkerülhető a több adminisztrációs költséggel járó közokirat elkészítése. Javasolja, hogy a 
hitelkeret igény 2.000.000 Ft-ban állapítsa meg, a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

12/2011. (I. 24.) Kt. határozat 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza ifj. Sebők Lajos 
polgármestert arra, hogy az Önkormányzat számára a Kinizsi Banknál Folyószámla hitelkeret-
igényt terjesszen elő, az előre nem tervezhető költségek finanszírozására. A hitelkeret mértékét 
2.000.000,- Ft-ban, azaz Kettőmillió forintban állapítja meg. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
 

IX. 04 Alapítvány támogatási kérelmének megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a 04 Alapítvány támogatási kérelmét. 
(13. sz. melléklet) 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg. 



 
13/2011. (I. 24.) Kt. határozat 

 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 04 Alapítvány 
támogatási kérelmét megismerte, megtárgyalta. A levélben szereplő célkitűzésekkel 
egyet ért, és 10.000 Ft, azaz Tízezer forint támogatást nyújt, 2011. évi 
költségvetéséből. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések 
megtételére.. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
X. Komposztálásra benyújtott árajánlatok megtárgyalása 

 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést. 
(14. sz. melléklet) 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a Szabó Kerttechnika ajánlatát fogadja el. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg. 
 

14/2011. (I. 24.) Kt. határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a KEOP-6.2.0/A/09-2010-0080 
regisztrációs számú és „Házi komposztálás bevezetése Pécselyen” című projektben foglaltak 
végrehajtása érdekében, az alábbi beszerzésekre hatalmazza fel a polgármestert: 
1. 200 db, újrahasznosított műanyagból készült komposztáló láda, tekintetében a megrendelést a 
Szabó Kerttechnika Kft. (8200 Veszprém-Kádárta, Tószeg u. 30.), kapja, 3.600.000 Ft 
értékben. 
2. 200 db, fából készült komposztáló láda, tekintetében a megrendelést a Szabó Kerttechnika 
Kft. (8200 Veszprém-Kádárta, Tószeg u. 30.), kapja, 1.400.000 Ft értékben. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 
 
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 19:45 órakor bezárta. 
 

k. m. f. 
 
  ifj. Sebők Lajos     Jurics Tamás 
  polgármester        körjegyző 
 


