
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-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 a Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás határideje, a szennyvízdíj rendeletet módosító rendelet 
hatályon kívül helyezése és a Veszprém Megyei Bíróságon folyamatban lévő per kapcsán kiadott 
bírósági végzés tette szükségessé, a rendkívüli ülés összehívását. 
 
A napirendi javaslatot, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás 
mellett, egyhangúlag elfogadta: 
 

96/2011. (IX. 26.) Kt. határozat 
Napirend a nyílt ülésre: 
 

1.) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás megtárgyalása 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

2.) A szennyvízcsatorna-szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításának 
hatályon kívül helyezése 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 
3.) Szakértői díj előlegezésének megtárgyalása 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 
 
 

Napirend tárgyalása 
 
1./ Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 
pályázat előterjesztését. Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a csatlakozási nyilatkozat postára 
adási határideje 2011. október 14., ezért volt szükséges az október 17-i, soron következő testületi 
ülés előtt tárgyalni a napirendet. 
(1. sz. melléklet) 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 
 
 



97/2011. (IX. 26.) Kt. határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a „Bursa 
Hungarica” felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz. A nyújtandó 
támogatás összegtét egyedileg állapítja meg a Képviselő-testület, a szociálisan 
rászoruló, pécselyi állandó lakóhellyel rendelkező, felsőoktatásban tanuló gyermek 
részére. A fedezetet az Önkormányzat költésvetéséből biztosítja, a fenti pályázat 
kiírásával egyidejűleg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
 
2./ A szennyvízcsatorna-szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításának 

hatályon kívül helyezése 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Emlékezteti a képviselőket arra, hogy a 2011. augusztus 29-i 
testületi ülésen módosították a szennyvízcsatorna szolgáltatásról szóló rendeletet, mivel állami 
támogatást nyert az Önkormányzat. A Bakonykarszt Zrt. tájékoztatta arról, hogy ez a támogatás 
kizárólag a lakossági díjakra vonatkozik, azonban ez a kitétel, az elfogadott rendeletben nem 
jelenik meg, ezért javasolták a rendelet módosítását. Arról is tájékoztatta a Bakonykarszt Zrt. 
hogy a rendelet módosítása nélkül is alkalmaznák a csökkentett mértékű díjszabást, mivel a 
megállapított díj egy maximált összeg, amelytől negatív irányban eltérhetnek, ezért elfogadható a 
módosító rendelkezés hatályon kívül helyezése is. 
 
Jurics Tamás körjegyző: Mindkét variáció elfogadható, azonban egyszerűbb a módosító 
rendelkezés hatályon kívül helyezése. 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Javasolja a módosító rendelet hatályon kívül helyezését. 
 
A Képviselő-testület, a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2011.(IX. 1.) önkormányzati rendelete 

a szennyvízcsatorna-szolgáltatásról szóló 7/2002. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 8/2011.(IX. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 
 
3./ Szakértői díj előlegezésének megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a Veszprém Megyei Bíróság 
1.G.40.089/2010/22. számú végzését, melyben felhívja a felperes Önkormányzatokat, 300.000 Ft 
szakértői díj megelőlegezésére. 
(3. sz. melléklet) 
Mórocz László balatonszőlősi polgármesterrel egyezetve azt javasolja, hogy az Önkormányzatok 
fele-fele arányban vállalják a fizetendő díjat. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 
 
 



98/2011. (IX. 26.) Kt. határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Veszprém Megyei Bíróság 
1.G.40.089/2010/22. számú végzése alapján, 150.000 Ft, azaz Egyszázötven-ezer 
forint szakértői díjat előlegez meg, a Swietelsky Magyarország Kft. és a Swietelsky 
Építő Kft alperesek ellen irányuló perben. 
A szakértői díj előlegezésének 50%-át, Balatonszőlős Község Önkormányzata viseli. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 19:10 órakor bezárta. 
 
 

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


