
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án, 18:00 órai 
kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott, rendkívüli 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. Tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy háziorvosi szolgálatnál 
betöltendő asszisztensi állás elbírálása és a komposztálási pályázathoz kapcsolódó aprítógépek 
beszerzése tette szükségessé, a rendkívüli ülés összehívását. 
 
A napirendi javaslatot, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás 
mellett, egyhangúlag elfogadta: 
 

78/2011. (VI. 28.) Kt. határozat 
Napirend a nyílt ülésre: 
 

1.) Asszisztensi állásra benyújtott pályázatok elbírálása 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

2.) Aprítógépek vásárlásának megtárgyalása 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 
 

Napirend tárgyalása 
 
1.) Asszisztensi állásra benyújtott pályázatok elbírálása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a háziorvosi szolgálat 
asszisztensi álláshirdetésére egy pályázat érkezett, Bocskayné Bakk Éva dörgicsei lakos részéről. 
Szóban ismerteti a pályázatot. 
(1. sz. melléklet) 
Mivel a pályázat a kiírásban foglaltaknak megfelel, javasolja, hogy a Képviselő-testület 
Bocskayné Bakk Évát nevezze ki asszisztensnek. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

79/2011. (VI. 28.) Kt. határozat 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a háziorvosi szolgálat körzeti 
asszisztensi állás betöltésére 2011. július 1. napjától 2011. október 31. napjáig – 



határozott időre – kinevezi Bocskayné Bakk Éva (születési név: Bakk Éva, születési hely: 
Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely, Románia) születési idő: 1971. augusztus 27. anyja 
születési neve: Jére Terézia, állampolgársága: magyar) 8244 Dörgicse, Aszói út 3. szám 
alatti lakost. Bérezését, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
alapján állapítja meg. Munkaidejét a Képviselő-testület napi 8 órában állapítja meg. 
A Képviselő-testület felhívja Pécsely község polgármesterét arra, hogy a kinevezéssel és 
a foglalkoztatással kapcsolatban felmerülő, szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 
 
 
2./ Aprítógépek vásárlásának megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a komposztálási 
pályázat első elszámolása sikeresen megtörtént. A pályázat folytatásához szükséges, az 
aprítógépek beszerzése. Két típusú aprítógép beszerzésére kért ajánlatot, három beszállítótól. 
(2. sz. melléklet) 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület – mindkét gép esetében – a Szabó Kerttechnika ajánlatát 
fogadja el, mivel ez a legolcsóbb. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg. 
 

80/2011. (VI. 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, az aprítógépek beszerzésére benyújtott árajánlatokat megismerte, 
megtárgyalta. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Szabó Kerttechnikától 
(8200 Veszprém, Budapest út 17.) 
1.) 1 db AL-KO Silentec 4000 S elektromos komposztaprító gépet, bruttó 130.000 Ft 
értékben, és 
2.) 1 db MTD 465 benzinmotoros komposztaprító gépet, bruttó 330.000 Ft értékben 
szerezzen be, az árajánlat kérő felhívásban és az árajánlatban foglaltak 
figyelembevételével. 
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 18:35 órakor bezárta. 
 
 

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


