
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án, 18:00 órai 
kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő 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 

 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület határozatképes, majd a napirendre, a kiadott meghívó 
(1. sz. melléklet) 
szerint tett javaslatot, azzal az eltéréssel, hogy átmeneti segélykérelmek miatt, zárt ülés 
megtartását is javasolja. 
 
A napirendi javaslatot a polgármester javaslatával egyetértve a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta: 
 

59/2011. (V. 16.) Kt. határozat 
Napirend a nyílt ülésre: 
 

1./ Beszámoló a Pécselyi Általános Iskola és Óvoda Gyermekeiért Közalapítvány 2010. évi 
tevékenységéről 

Előadó: Somosné Farkas Edina kuratóriumi elnök 
2./ Beszámoló az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről. 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 
3./ Kistérségi ügyek 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 
4./ Támogatás iránti kérelmek megtárgyalása 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 
5./ Vegyes ügyek 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 
 
Napirend a zárt ülésre: 
 

1./ Segélyezési ügyek megtárgyalása 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 
Napirend tárgyalása 

 
1./ Beszámoló a Pécselyi Általános Iskola és Óvoda Gyermekeiért Közalapítvány 2010. évi 
tevékenységéről 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Köszönti Somosné Farkas Edinát, az alapítvány kuratóriumának 
elnökét. Felkéri, hogy tartsa meg beszámolóját. 



 
Somosné Farkas Edina kuratóriumi elnök: Tájékoztatja a képviselőket, az Alapítvány 
pénzügyi helyzetéről. 2010-ben is, mint minden évben, az SZJA 1%-os felajánlásaiból tevődött 
össze bevételi oldal zöme. A kiadások, az iskola tornatermének ajtaja 157.500 forint értékben, és 
az óvodában egy külső játéktároló elkészítése volt, ez utóbbi 211.000 forintba került. Az 
Alapítvány számláján 70.269 forint lekötetlen és 108.812 forint lekötött pénzeszköz van. A 
kiadásokat az intézményvezetőkkel egyeztetik, a döntéseket a kuratórium ülésén hozzák meg. A 
következő kuratóriumi ülést akkorra tervezik, amikor értesülnek a felajánlott 1%-ok mértékéről. 
Dörgicse és Vászoly községek külön is támogatják az óvodát.  
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Megköszöni a beszámolót. 
 
 
2./ 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, természetbeni juttatás formájában. 
Elkezdődött az új háziorvos működése, május első napjaiban. A védőnői állásra kiírt pályázatra 2 
fő adta be a pályázatát, a döntés 2011. május 31-én lesz, együttes ülésen. A korábban 
jóváhagyott falugondnoki gépjármű beszerzése megtörtént. 
 
 
3./ Kistérségi ügyek 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Kistérségi Társulási Tanács ülés április végé volt, ahol téma 
volt a közúti- és vasúti tömegközlekedés, továbbá a háziorvosi körzetek is. 
 
 
4./ Támogatás iránti kérelmek megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti, a Pécselyi Polgárőr Egyesület támogatási 
kérelmét. 
(2. sz. melléklet) 
 
Szélesi László képviselő: Javasolja, hogy 10.000 Ft-tal támogassa az Önkormányzat a 
Polgárőrséget. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

60/2011. (V. 16.) Kt. határozat 
 

Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a Pécselyi Polgárőr 
Egyesület Klub célkitűzéseivel, és 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint támogatást nyújt 
2011. évi költségvetéséből. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a Pécselyi Sportegyesület támogatási kérelmét. 
(3. sz. melléklet) 
Bejelenti, hogy érintettség miatt, nem vesz részt a szavazáson. 
 



Szücs Sándor képviselő: Javasolja, hogy 10.000 Ft alaptámogatást kapjon a Sportegyesület. 
 
A Képviselő-testület a képviselő javaslatával egyetértve, 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 
 
Sebők Lajos polgármester a határozat meghozatalánál nem szavazott. 
 

61/2011. (V. 16.) Kt. határozat 
 

Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a Pécselyi 
Sportegyesület célkitűzéseivel, és 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint támogatást nyújt 
2011. évi költségvetéséből. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

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

I. Tájékoztató könyvkiadásról 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Köszönti Mészáros Józsefné pécselyi lakost, aki egy könyv 
előkészületeiről tájékoztatja a képviselőket. 
 
Mészáros Józsefné: Elmondja, hogy egy könyv anyagának összegyűjtésébe kezdett, ami a 
pécselyi családok történetét mutatná be. A könyv mottója: „Őrizd meg a múltat és add tovább”. 
A könyv tartalmazna egy Pécsely történetét bemutató részt, a másik felét pedig a pécselyi 
családok írnák. Családi fotók, jegyzőkönyvek, iratok kerülhetnének a könyvbe. Kéri, hogy az 
Önkormányzat támogassa a könyv megjelenését, annál is inkább mert a szponzorok 
szerepelnének a könyvben. Mintának bemutat egy balatonfüredi hasonló kiadványt, 500.000 
forintba került, 250 oldalt tartalmazott és 400 példányban jelent meg. Számításai szerint, egy 
hasonló kiadvány 2011-ben 600.000 forintba kerülne. A Három Pécsely története című könyv 
már elfogyott, e helyett is jó lenne ez a könyv. A családok és a szponzorok, a befizetéseik után – 
5.000 forintonként – kapnának egy tiszteletpéldányt. A konkrét támogatási igényt az ősszel fogja 
tudni előterjeszteni. 
 
 

II. Keresztes László Miklós kérelmének megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti Keresztes László Miklós kérelmét. 
(4. sz. melléklet) 
Tekintettel arra a körülményre, hogy Keresztes László Miklós a birtokában és nem a 
bérleményében, vagy tulajdonában álló területen kíván tevékenységet végezni, javasolja, hogy a 
körülmények tisztázása érdekében napolja el a Képviselő-testület a kérelmet. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 
 

62/2011. (V. 16.) Kt. határozat 
 

Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Keresztes László Miklós 
kérelmét – amely az Önkormányzat tulajdonában álló pécselyi 021/7. hrsz-ú 
ingatlanon történő szeszfőzési tevékenység megkezdésére irányul – elnapolja. 



Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a körülmény tisztázása érdekében folytasson 
tárgyalásokat az érintettekkel. 
 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 
 
 

III. Sulák István szerződés-módosítási kérelmének megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti Sulák István kérelmét. 
(5. sz. melléklet) 
 
Szücs Sándor képviselő: Javasolja, hogy a Képviselő-testület az eredeti, egy évre szóló 
határozott idejű szerződés módosításához ne járuljon hozzá. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

63/2011. (V. 16.) Kt. határozat 
 

Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Sulák István kérelmét – amely 
az Önkormányzat tulajdonában álló, pécselyi 031/19. hrsz-ú szántó ingatlan kapcsán 
Sulák István lepsényi lakossal megkötött földbérleti szerződés hatályának egy évről 
több évre történő módosítására irányul – elutasítja. 
 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 
 
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 19:50 órakor bezárta. 
 

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


