
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28-án, 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 
 

B./ Tanácskozási joggal: 
Jurics Tamás     körjegyző 

 
Szücs Sándor képviselő előre jelezte, hogy nem tud részt venni a Képviselő-testület ülésén. 
 
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 egy segélyezési kérelem miatt, zárt ülés 
megtartását javasolja, a nyílt ülés után. 
 
A napirendi javaslatot a polgármester javaslatával egyetértve a Képviselő-testület 4 igen 
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta: 
 

39/2011. (III. 28.) Kt. határozat 
Napirend a nyílt ülésre: 
 

1./ Beszámoló a Pécselyi Sportegyesület 2010. évi tevékenységéről 
Előadó: Csapó Péter elnök 

2./ Beszámoló a Pécselyi Polgár Egyesület 2010. évi tevékenységéről 
Előadó: Porkoláb Béla elnök 

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

4./ Kistérségi ügyek 
 -A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás beszámolójának megtárgyalása 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 
5./ A Falugondnoki Szolgálat működésének megtárgyalása 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 
6./ Balatonszőlős és Pécsely Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetési 
beszámolójának megtárgyalása 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 
7./ Pécsely Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 
8./ Beszámoló a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

a) Balatonfüredi Gyermekjóléti Szolgálat 
b) Önkormányzat 

Előadó: Jurics Tamás körjegyző 
9./ Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata felülvizsgálatának megtárgyalása 

Előadó: Jurics Tamás körjegyző 
10./ Vegyes ügyek 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 



 
Napirend a zárt ülésre: 
 

1./ Segélyezési ügyek megtárgyalása 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 
Napirend tárgyalása 

 
1./ Beszámoló a Pécselyi Sportegyesület 2010. évi tevékenységéről 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Felkéri Csapó Pétert, a Pécselyi Sportegyesület elnökét, hogy 
tartsa meg beszámolóját. 
 
Csapó Péter elnök Pécselyi Sportegyesület: Megköszöni a meghívást, majd szóban ismerteti a 
Pécselyi Sportegyesület beszámolóját. 
(2. sz. melléklet) 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. 
 
 
2./ Beszámoló a Pécselyi Polgár Egyesület 2010. évi tevékenységéről 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Felkéri Porkoláb Béla elnököt, hogy tartsa meg beszámolóját. 
 
Porkoláb Béla elnök Pécselyi Polgárőr Egyesület: A Pécselyi Polgárőr Egyesület 
tevékenységéről szóló írásos beszámolót 
(3. sz. melléklet) 
A beszámolót következőkkel egészíti ki: Sajnálja, hogy megszűnt a településőri szolgálat, mert a 
településőr jól mozgatta a fiatalokat. 2010-ben több betörés is történt, ezért sűríteni fogják a 
járőrözést. 2011-ben pályázni is szeretnének. Taglétszámuk változatlan, de személyi változások 
történtek. Jónak tartaná, ha 6-7 fővel megerősödne a polgárőrség. A rendőrséggel jó a 
kapcsolatuk. 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Megköszöni a beszámolót, továbbá a segítséget, a rendezvények 
lebonyolításában. 
 
 
3./ Beszámoló az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előző ülés óta átruházott 
hatáskörben egy fő részére állapított meg átmeneti segélyt, 10 ezer forint pénzbeli és 10 ezer 
forint természetbeni juttatás formájában, további egy fő részére állapított meg átmeneti segélyt, 
10 ezer forint természetbeni juttatás formájában. Az előző – együttes – ülésen döntés született, 
így 2011. május 1-től Gógl Álmos Zalán lesz a háziorvos a körzetben. A védőnő nyugdíjazását 
támogatta valamennyi testület, és az új védőnői állásra kiírandó pályázat szövegét is elfogadták a 
testületek. A harmadik téma, az óvoda-konyha üzemeltető-váltása volt. Itt a Természetes Konyha 
Kft. kapta meg a testületek támogatását. 
 
 
4./ Kistérségi ügyek 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti, az írásos előterjesztést, a Balatonfüredi 
Kistérségi Többcélú Társulás munkájával kapcsolatosan. 
(4. sz. melléklet) 



 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

40/2011. (III. 28.) Kt. határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Sebők Lajos polgármester 
beszámolóját, a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 
végezett tevékenységéről, elfogadja. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 
 
 
5./ A Falugondnoki Szolgálat működésének megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Barcza István falugondnok 2010. december 1-től dolgozik az 
Önkormányzatnál. A kinevezése során kikötött próbaidő lejárt, ezért most a véglegesítéséről kell 
dönteni. Alapvetően pozitív az együttműködés, az apróbb problémákat megpróbálják együtt 
orvosolni. Felkéri Barcza Istvánt, hogy mondja el eddigi tapasztalatait. 
 
Barcza István falugondnok: A munkával és a munkakörülményekkel elégedett. A rá bízott 
munkát becsületesen elvégzi. Sajnos a falugondnoki gépkocsi rendkívül rossz állapotban van, az 
hamarosan cserére fog szorulni. A szociális jellegű munkán túl, útjavítást, bozótirtást végeztek 
bel- és külterületen. 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Javasolja, hogy Barcza Istvánt 2011. április 1. napjával 
véglegesítse a Képviselő-testület falugondnok munkakörben. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

41/2011. (III. 28.) Kt. határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 98/2010. (XI. 22.) Kt. 
határozatával összhangban – 2011. április 1-napjával véglegesíti Barcza István (szül.: 
Veszprém, 1965. december 6. an.: Horváth Teréz) 8245 Pécsely, Templom u. 91/b. szám 
alatti lakost, falugondnoki munkakörben. Bérezését, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján állapítja meg. Munkaidejét a Képviselő-testület 
napi 8 órában állapítja meg, egyúttal kötelezi a falugondnoki szakképesítést nyújtó 
tanfolyam – önkormányzat költségén történő – elvégzésére és a falugondnoki gépkocsi 
vezetésére. 

 
 Határidő: 2010. december 1. 
 Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 
 
 
6./ Balatonszőlős és Pécsely Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetési 
beszámolójának megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést. 
(5. sz. melléklet) 
Javasolja a költségvetési beszámoló elfogadását. 
 



A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 
 

42/2011. (III. 28.) Kt. határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Balatonszőlős és Pécsely 
Községek Körjegyzőségének 2010. évi költségvetési beszámolóját megismerte, 
megtárgyalta és elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
A beszámoló jelen határozat mellékletét képezi. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
 
7./ Pécsely Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti az írásos beszámolót, előterjesztést. 
(6. sz. melléklet) 
Javasolja a zárszámadási rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2011. (IV. 1.) rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza. 
 
 
8./ Beszámoló a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
Jurics Tamás körjegyző: A beszámolót megküldtük a Képviselő-testületi tagoknak. Itt két 
beszámolóról van szó, a balatonfüredi gyermekjóléti szolgálat beszámolójáról egyrészt, másrészt 
pedig az önkormányzat gyermekvédelmi területen folytatott tevékenységéről. A Szociális 
Alapszolgáltatási központ gyermekjóléti szolgálatával illetve jelzőrendszer tagjaival egy 
megbeszélést tartottunk az elmúlt időszakban. A jelzőrendszer tagjai elmondták egymásnak 
tapasztalataikat. A gyermekjóléti szolgálat beszámolóját illetve az önkormányzat 
gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját külön határozattal kell elfogadni. 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: A beszámolókkal kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem 
hangzott el, ezért javasolja azok elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 
 

43/2011. (III. 28.) Kt. határozat 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete balatonfüredi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának 2010. évben, Pécsely községben 
végzett tevékenységéről szóló beszámolót 

e l f o g a d j a. 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 



A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
A gyermekjóléti beszámolót jelen jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza. 

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazat 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

44/2011. (III. 28.) Kt. határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját 

e l f o g a d j a. 
 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
Az Önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló 

beszámolóját jelen jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza. 
 
 
9./ Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata felülvizsgálatának megtárgyalása 
 
Jurics Tamás körjegyző: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést. 
(10. sz. melléklet) 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Javasolja a Szervezeti és Működési Szabályzat 
felülvizsgálatának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület, a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2011. (IV. 1.) rendelete 

Pécsely Község Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2007.(IX. 7.) rendelet módosításáról 

 
A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza. 

 
 
10./ Vegyes ügyek 
 

I. Közbeszerzési terv megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti, az írásos előterjesztést. 
(12. sz. melléklet) 
Javasolja, hogy fogadja el a testület a határozati javaslatot. 
 
 



A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

45/2011. (III. 28.) Kt. határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat, mint 
ajánlatkérő által 2011. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét 
NEMLEGES megjelöléssel jóváhagyja azzal, hogy konkrét beruházásokra lebontva év 
közben szükség szerint módosítja. Megbízza a polgármestert azzal, hogy az esetleges 
közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 
 

II. Rendőrkapitány kinevezésének támogatása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti Dr. Töreki Sándor rendőr ezredes levelét, 
amelyben felkéri az Önkormányzatot arra, hogy – amennyiben a javaslattal egyet ért – támogassa 
Regdon László rendőr alezredes balatonfüredi rendőrkapitánnyá történő kinevezését. Ezek után 
részletesen ismerteti a Képviselő-testülettel Regdon László szakmai életrajzát. 
(13. sz. melléklet) 
Javasolja, hogy Regdon László kinevezését támogassa a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 
 

46/2011. (III. 28.) Kt. határozat 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. törvény 8.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján, 

T Á M O G A T J A 
Regdon László rendőr alezredes Úr, Balatonfüred Város Rendőrkapitányává történő kinevezését. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 
 

III. TDM szervezetben történő részvételi szándék megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Emlékezteti a képviselőket, a 2011. március 25-i együttes 
ülésen elhangzottakra. A Turisztikai Desztinációs Menedzsment kialakításához szükség van az 
Önkormányzatok részvételére annak érdekében, hogy a helyi idegenforgalmi adót biztosítani 
tudják a TDM számára. 2011. május 1-ig kell a pályázatokat benyújtani. Jelenleg a TDM 
regisztráció kapcsán lehet döntést hozni, a testületeknek. Javasolja, hogy a regisztrációhoz 
járuljon hozzá a pécselyi Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

47/2011. (III. 28.) Kt. határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
Pécsely Község Önkormányzata részvételével létrejövő, Turisztikai Desztinációs 



Menedzsment, a minisztériumi regisztrációt elvégezze, annak érdekében, hogy pályázati 
források legyenek igényelhetők a térség turisztikai fellendítése érdekében. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 
IV. Nagy Klaudia bérleti kérelmének megtárgyalása 

 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti Nagy Klaudia balatonszőlősi lakos kérelmét. 
(14. sz. melléklet) 
Javasolja, hogy a felújítás értékét 900.000 Ft összegben ismerje el a Képviselő-testület, amelyet 
15.000 Ft/hónap bérleti díj figyelembe vételével, 5 év alatt számítana be a bérleti díjba az 
Önkormányzat. A szerződést 2011. május 1-től javasolja megkötni. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

48/2011. (III. 28.) Kt. határozat 
 

I. Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Klaudia pécselyi lakos 
kérelmét – amely a pécselyi 357/2. hrsz-ú ingatlanban működő fodrászüzlet melletti 
helyiség kozmetika céljára történő bérlését, átalakítását, felújítását célozza - támogatja, az 
alábbi feltételekkel. 
1. A bérleti szerződés 2011. május 1. napjától köttetik meg. 
2. A bérleti díjat 15.000 Ft/hónap összegben határozza meg, amely összeg 5 évig nem 

változik. 
3. Az Önkormányzat – mint bérbeadó – 900.000 Ft összegű felújítási költséget ismer el. 
4. Az elismert felújítási költség és a bérleti díj figyelembe vételével, a bérlő 5 évig nem 

fizet bérleti díjat az Önkormányzatnak. 
II. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a feltételeket a 
kérelmezővel közölje. 
III. Amennyiben a kérelmező a feltételeket elfogadja, úgy a Képviselő testület 
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a bérleti szerződést megkösse. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 
V. Eszközbeszerzés megtárgyalása 

 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Tájékoztatja a Képviselőket arról, hogy szükségessé vált egy új 
fénymásoló-nyomtató berendezés beszerzése. Az előzetes érdeklődés alapján, mintegy 200.000 
Ft körül mozog egy ilyen készülék ára. Javasolja, hogy hatalmazza fel a testület a másoló-
nyomtató berendezés beszerzésére. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

49/2011. (III. 28.) Kt. határozat 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
arra, hogy maximum 200.000 Ft értékben fénymásoló-nyomtató készüléket szerezzen be az 
Önkormányzat számára. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 



VI. Lakásbérleti szerződés megújításának megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Pongrácz László geológus részére, a balatonszőlősi és a 
pécselyi Önkormányzatok közösen bérelnek egy albérletet, Pécselyen. A bérleti szerződést 
meghosszabbították az Önkormányzatok, azonban ez a szerződés 2010. március 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. június 30-ig. Javasolja továbbá, hogy az étkezést 
maximum 20.000 Ft értékben, 2011. április 30-ig biztosítsa az Önkormányzat. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

50/2011. (III. 28.) Kt. határozat 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a – jelen határozat mellékletét 
képező – bérleti szerződés-tervezetet jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza 
Sebők Lajos polgármestert arra, hogy Pongrácz László részére – 2011. április 30-ig – 
20.000 Ft értékben élelmiszert vásároljon. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 
A bérleti szerződést a jegyzőkönyv 15. sz. melléklete tartalmazza. 

 
X. Komposztfilm elkészítésére benyújtott árajánlatok megtárgyalása 

 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést. 
(16. sz. melléklet) 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a Szentgál TV ajánlatát fogadja el. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg. 
 

51/2011. (III. 28.) Kt. határozat 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a KEOP-6.2.0/A/09-2010-0080 
regisztrációs számú és „Pécsely - házi komposztálás bevezetése” című projektben foglaltak 
végrehajtása érdekében, felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Szentgál Kultúrájáért és 
Közhasznú Tájékoztatásáért Alapítvánnyal (Szentgál Tv) Cím: 8444 Szentgál, Fő utca 11., 
megbízási szerződést kössön, a komposztálási kisfilm elkészítésére, az árajánlat kérő felhívásban 
és az árajánlatban foglaltak figyelembevételével, bruttó 200.000 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 20:30 órakor bezárta. 
 

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


