
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 14-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  18:15 órától 
Szélesi László    képviselő 
Szücs Sándor    képviselő 
 

B./ Tanácskozási joggal: 
Jurics Tamás     körjegyző 

 
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, azzal az eltéréssel, hogy Porkoláb Béla, a Pécselyi Polgárőr Egyesület 
elnöke jelezte, hogy nem tud részt venni a mai testületi ülésen, ezért javasolja az első napirendi 
pontot elnapolni. 
 
 
A napirendi javaslatot a polgármester javaslatával egyetértve a Képviselő-testület 4 igen 
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta: 
 
 

25/2011. (II. 14.) Kt. határozat 
 

Napirend a nyílt ülésre: 
 

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

2./ Kistérségi ügyek 
 A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának 

felülvizsgálata 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

3./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

4./ Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 
fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 

Előadó: Jurics Tamás körjegyző 
5./ A hatósági jelzéssel nem rendelkező üzemképtelen és a roncs járművek közterületről 

történő eltávolításának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 
Előadó: Jurics Tamás körjegyző 

6./ Támogatási kérelmek megtárgyalása 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

7./ Vegyes ügyek 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 
 
 



Napirend a zárt ülésre: 
 

1./ Segélyezési ügyek megtárgyalása 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 
 

Napirend tárgyalása 
 
1./ Beszámoló az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előző ülés óta átruházott 
hatáskörben két fő részére állapított meg átmeneti segélyt, természetbeni juttatás formájában. 
Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testület tagjait a korábbi ülésen meghozott határozatok 
végrehajtásának állásáról. 
 
Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő, 18:15 órakor megérkezett a testületi ülésre. 
 
 
2./ Kistérségi ügyek 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy időszerűvé vált, a 
Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata. A 
megállapodást valamennyi képviselő megkapta. Megkéri a képviselőket, hogy mondják el 
javaslataikat a megállapodással kapcsolatosan. 
 
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

26/2011. (II. 14.) Kt. határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Balatonfüredi Kistérségi 
Többcélú Társulás társulási megállapodását felülvizsgálta. 
A Képviselő-testület a társulási megállapodást változatlan tartalommal jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: A legutóbbi kistérségi tanács ülésen elfogadták a költségvetést, 
valamint felvetődött, a pályázati forrásból vásárolt rendezvénysátor eladása is, amiről különböző 
ötletek fogalmazódtak meg. 
 
Szücs Sándor képviselő: Nem javasolja a sátor eladását. 
 
Szélesi László képviselő: A sátrat nem használó önkormányzatoktól meg kellene venni a 
részüket, de ne adja el az Önkormányzat a sátrat. 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti Balatonfüred Város Polgármesterének levelét. 
(2. sz. melléklet) 
Javasolja, hogy fogadja el a Képviselő-testület bölcsődei feladat-ellátásra vonatkozó szerződést. 
 



A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 

 
27/2011. (II. 14.) Kt. határozat 

 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Balatonfüred Város 
Önkormányzatával kötendő – bölcsődei feladat-ellátásra vonatkozó szerződést – 
megismerte, megtárgyalta és felhatalmazza a polgármestert, a szerződés aláírására. 
 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 
 
 
3./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása 
 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést. 
(3. sz. melléklet) 
Javasolja a költségvetés elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve, 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 
 

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2011. (II. 21.) rendelete, 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
 

A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza. 
 
 
4./ Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 

fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 
 
Jurics Tamás körjegyző: Szóban ismereti az írásos előterjesztést. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra 
bocsátotta a rendelet-tervezetet. 
 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve, 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 
 

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2011. (II. 21.) rendelete 

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 
fizetendő díjak mértékéről 

 
A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza. 



 
5./ A hatósági jelzéssel nem rendelkező üzemképtelen és a roncs járművek közterületről 

történő eltávolításának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 
 
Jurics Tamás körjegyző: Szóban ismereti az írásos előterjesztést. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra 
bocsátotta a rendelet-tervezetet. 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve, 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2011. (II. 21.) rendelete 

a hatósági jelzéssel nem rendelkező üzemképtelen és a roncs járművek közterületről 
történő eltávolításának szabályozásáról 

 
A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza. 

 
 
6./ Támogatási kérelmek megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a Veszprém Megyei Falugondnokok 
Egyesületének támogatási kérelmét. 
(7. sz. melléklet) 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg. 
 

28/2011. (II. 14.) Kt. határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Veszprém Megyei 
Falugondnokok Egyesületének támogatási kérelmét megismerte, megtárgyalta. A 
levélben szereplő célkitűzésekkel egyet ért, azonban szűkös anyagi lehetőségei 
miatt nem tudja támogatni a kérelmet. 

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

I. Pályázatíró cég kiválasztása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a pályázatíró cégek ajánlatait. 
(8. sz. melléklet) 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület, az Aditus Kft-vel kössön szerződést, 2011. december 31-ig. 
 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 

 



29/2011. (II. 14.) Kt. határozat 
 

1. Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a pályázatíró cégek ajánlatait 
megismerte, megtárgyalta, és az összességében legelőnyösebb ajánlatot, az Aditus Kft. 
(1055 Budapest Balassi B. u. 19.) ajánlatát fogadja el. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Kft-vel 2011. december 
31-ig szóló, határozott idejű szerződést kössön, az árajánlatban foglalt feltételekkel. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra is, hogy a döntést, az érintett 
Balatonszőlős, Dörgicse és Vászoly Önkormányzataival közölje. 
 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 
 
 

II. Ingatlan bérbeadásának megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti Susanne Dacher pécselyi lakos kérelmét. 
(9. sz. melléklet) 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület, adja bérbe a kérelmezőnek, a kért területet, 5.000 Ft/év 
összegért és kössön vele határozott idejű szerződést, 2011. december 31. napjáig. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

30/2011. (II. 14.) 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 Susanne Daucher pécselyi lakossal – a bérleti szerződést megkösse. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
A bérleti szerződés a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét képezi. 

 
 

III. A 2011. évi szennyvízdíjak állami támogatási igénybejelentésről szóló határozat 
megtárgyalása 

 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is az üzemeltető, 
Bakonykarszt ZRt. vállalta, a lakossági szennyvízdíjak állami támogatása iránti igényünket 
benyújtani a Minisztérium felé. A sikeres pályázathoz szükséges, a szokásos formátumú és 
tartalmú határozat elfogadása. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, úgy a lakosság felé 
kompenzálják a számlákat. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 

 
31/2011. (II. 14.) Kt. határozat 

 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszőlős Község 
Önkormányzatával közös tulajdonban lévő víziközműből szolgáltatott lakossági 



ivóvíz és csatornaszolgáltatás 2011. évi támogatására vonatkozó igénybejelentést 
tudomásul vette. 
A Bakonykarszt ZRt szolgáltató által a támogatási kérelemben közölt fajlagos 
költség-ráfordítási adatok a Tárcaközi Bizottság által előírt feltételeknek megfelelnek. 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fajlagos ráfordításnál 
figyelembe vett, illetőleg a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, 
eszközhasználati jogcímen meghatározott összeget a tárgyi eszközök fenntartására, és 
a fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fogja fordítani. A Képviselő-
testület felhatalmazza ifj. Sebők Lajos polgármestert az önkormányzati nyilatkozatok 
aláírására. 
 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 20:00 órakor bezárta. 
 
 
 

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

 
 


