
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án, 17:00 
órai kezdettel megtartott – közmeghallgatással egybekötött –Képviselő-testületi üléséről, a 
pécselyi Kultúrházban. 
 
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 az ülés napirendjére a kiadott meghívó szerint tett 
javaslatot, azzal az eltéréssel, hogy a zárt ülés keretében a védőnő által előterjesztett kérelmet, 
továbbá az ügyészség levelét is javasolja megtárgyalni. 
(1.sz. melléklet) 
 
A napirendi javaslatot a polgármester javaslatával egyetértve a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta: 
 

109/2011. (XI. 28.) Kt. határozat 
 
Napirend a közmeghallgatásra: 
 
1.) Beszámoló az elmúlt év tevékenységéről 

Előadó: ifj. Sebők Lajos polgármester 
2.) Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2011. évi tevékenységéről 

Előadó: Barcza István falugondnok 
3.) Beszámoló a környezet állapotáról 

Előadó: ifj. Sebők Lajos polgármester 
4.) Beszámoló a beszedett adókról 

Előadó: Jurics Tamás körjegyző 
 
Napirend a képviselő-testületi ülésre: 
 
1.) Beszámoló az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről 

Előadó: ifj. Sebők Lajos polgármester 
2.) Kistérségi ügyek 

Előadó: ifj. Sebők Lajos polgármester 
3.) Az önkormányzat környezetvédelmi rendelete módosításának megtárgyalása 

Előadó: ifj. Sebők Lajos polgármester 
4.) Az Önkormányzat 2011. III. negyedévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 

Előadó: ifj. Sebők Lajos polgármester 
5.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

Előadó: ifj. Sebők Lajos polgármester 
6.) Vegyes ügyek 

Előadó: ifj. Sebők Lajos polgármester 
 



Napirend a zárt ülésre: 
 
1.) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása 

Előadó: ifj. Sebők Lajos polgármester 
2.) Védőnő kérelmének megtárgyalása 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 
3.) Ügyészség levelének megtárgyalása 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 
 

Közmeghallgatás 
 
1.) Beszámoló az elmúlt négy év tevékenységéről 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy közmeghallgatást 
minden évben tart az Önkormányzat. A szokásos novemberi időponttól, csak a választások 
éve jelenti a kivételt, akkor ugyanis hamarabb tartják. A 2011-es és sok eseményben és sok 
változásban volt gazdag. A 2010-es választások után a jelenlegi testület kezdte meg a 
tevékenységét, melynek összetétele megegyezik a korábbival, azzal az eltéréssel, hogy 
jogszabályváltozás miatt, a képviselők létszáma hatról öt főre csökkent. 2011-et érintő 
személyi változások: új falugondnokot választottunk Barcza István személyében, aki 
megkezdte a tanfolyamot is. Új háziorvosunk van, Dr. Gógl Álmos Zalán, aki egy 
helyettessel- Dr. Kőhalmi Dórával – látja el a körzetet. Új a védőnő is – Erdei Varga Csilla – 
aki nyugdíjazás miatt került kinevezésre. Az Önkormányzat értékesítette a szeszfőzdét, amely 
vállalkozói alapon működött, de sajnos ellehetetlenült. A főzde melletti területet használta a 
vállalkozó, ezt az idén rendeztük, most már mindkét ingatlannak egy tulajdonosa van. 
Reméljük, minél jobban fog működni a főzde. Az óvoda konyhájának működtetője is új, 
reméljük mindenki megelégedésére. Pályázatokon vettünk részt, így rendezvénypályázat 
keretében eszközbeszerzés történt, itt az Alapítvány pályázhatott ping-pong asztalokra és 
hangfalakra. Pályázat felhasználásával házi komposztálást valósítottunk meg, amely a 
napokban fejeződik be. A kistérség több szolgáltatást is biztosít Pécsely számára. A regionális 
hulladéklerakó sajnos leégett, de nem teljesen. Reméljük mihamarabb beindul a működtetése. 
A komposztálás és a szelektív gyűjtés bevezetésével csökkenthető a hulladéktároló edények 
mérete, így a fizetendő díj is. A mozgókönyvtárról elmondható, hogy keresett szolgáltatást 
nyújt, jól végzi a tevékenységét. A kistérséggel közösen oldja meg az Önkormányzat az 
orvosi ügyeletet és a szociális alapszolgáltatásokat. Az építésügyi hatóságnak sajnos nincs 
állandó fogadóórája a településen. Az iskolában, óvodában változás nincs, hasonló a 
működésük az elmúlt évekhez. A szennyvízdíjak magasak, a kivitelező hibájából rosszul 
elkészült csatorna-hálózat miatt. A kivitelezőt beperelte Balatonszőlős és Pécsely, majd az 
oldalunkon belépett a perbe a Bakonykarszt Zrt. is. A nyugdíjasok klubja megerősödött, és 
létrejött a Balaton-felvidéki Turisztikai Közhasznú Egyesület. A választások óta 
Balatonszőlős, Dörgicse, Vászoly és Pécsely települések között harmonikusabbá vált a 
kapcsolat, valamennyi település az összefogásban látja a lehetőséget. Fejlesztésekre csekély 
összeget tudott fordítani az Önkormányzat. Az iskolában a vizesblokkok felújítása és egy új 
buszváró elhelyezése történt meg. Az iparűzési adót 2011. évben eltörölte az Önkormányzat 
annak érdekében, hogy a helyi vállalkozások talpon maradhassanak a gazdasági válság 
ellenére. A településképet a lehető legjobb állapotban kell tartani. A zöldterületek jelentős 
méretűek, ezért a karbantartás jelentős időt és pénzt emészt fel. Virágosítást kezdtünk meg a 
községben, melyet folytatni szeretnénk jövőre. A rendezvények megszervezése és 
lebonyolítása sok feladatot jelent, jelenleg havonta van egy rendezvénye a falunak. A 
pénzügyi helyzet stabil, ami a működést fedezi, jelentősebb hitelfelvételre nem került sor. 
Általában két-három fő közfoglalkoztatottal tudunk dolgozni, jelenleg sorban állnak a 
jogosultak. Civil szervezetek is működnek a faluban, így Polgárőrség, Kinizsi Lovas Klub, 
Sportegyesület, Lányok Asszonyok Baráti köre, Nyugdíjas Klub. 
A beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 



 
 
2.) Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2011. évi tevékenységéről 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Felkéri Barcza István falugondnokot, hogy tartsa meg 2011. 
évi beszámolóját. 
 
Barcza István falugondnok: Szóban ismerteti az írásos beszámolót. 
(2. sz. melléklet) 
A beszámolóval kapcsolatban Kósa Sándor pécselyi lakos megköszönte a Falugondnoki 
szolgálat munkáját. 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Javasolja, Falugondnoki Szolgálat beszámolójának 
elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat 
és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 
 

110/2011. (XI. 28.) Kt. határozat 
 
Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécselyi Falugondnoki 
Szolgálat 2011. évi beszámolóját elfogadja. 

 
 
3.) Beszámoló a környezet állapotáról 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést. Majd javasolja 
annak elfogadását. 
A beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat 
és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 
 

111/2011. (XI. 28.) Kt. határozat 
 
Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pécsely település 
környezeti állapotáról szóló 2011. évi beszámolót elfogadja. A beszámoló jelen 
határozat mellékletét képezi. 

 
A település környezeti állapotáról szóló 2011. évi beszámoló, a jegyzőkönyv 3. sz. 

mellékeltét képezi 
 
 
4.) Beszámoló a beszedett adókról 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Jurics Tamás körjegyzőt, hogy tartsa meg 2011. évi 
adóbeszámolóját. 
 
Jurics Tamás körjegyző: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést. 
A beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 



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

112/2011. (XI. 28.) Kt. határozat 
 
Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a beszedett adókról szóló 
2011. évi beszámolót elfogadja. A beszámoló jelen határozat mellékletét képezi. 

 
A beszedett adókról szóló 2011. évi beszámolót a jegyzőkönyv 4. sz. mellékelte 

tartalmazza 
 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Megkéri a jelenlévőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, 
szóljanak hozzá a testület munkájához, a falu működéséhez tegyenek javaslatokat. 
 
Nyakas Péter pécselyi lakos elmondta, hogy a kiosztott fa komposztáló ládát nehezen tudta 
csak összerakni, mert görbék voltak a lécek. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Megköszöni a közmeghallgatáson való megjelenést és 
mindenkit invitál a testületi ülésen való maradásra. 
 
 

Képviselő-testületi ülés 
 
1.) Beszámoló az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy az előző ülés 
óta, egy fő részére állapított meg lakásfenntartási támogatást. 
 
 
2.) Kistérségi ügyek 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a legutóbbi 
kistérségi ülésen Kosztor Lajos alpolgármester vett részt az Önkormányzat képviseletében. 
 
Kosztor Lajos alpolgármester: A legutóbbi kistérségi ülésen – többek között – a Központi 
Orvosi Ügyeletről és a Bakony-Balaton Geopark létrehozásáról tárgyaltak, továbbá 
meghallgatták a Probio Zrt. beszámolóját is. 
 
 
3.) Az önkormányzat környezetvédelmi rendelete módosításának megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést. 
(5. sz. melléklet) 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Javasolja, a rendelet tervezet elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta meg: 
 



 
Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 
a környezetvédelemről szóló 11/2004. (XI.15.) rendelet módosításáról 

 
A rendelet teljes szövegét, a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza. 

 
 
4.) Az Önkormányzat 2011. III. negyedévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést. Javasolja, hogy a 
Képviselő-testület fogadja el az I.-III. negyedévre vonatkozó költségvetési beszámolót. 
 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat 
és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 
 

113/2011. (XI. 28.) Kt. határozat 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat 2011. 
évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót megismerte, 
megtárgyalta és – a mellékletekkel együtt – elfogadja. 
 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. –III. negyedévi helyzetéről szóló 

beszámoló jelen jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi 
 
 
5.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti az előzetesen kiküldött, 2012. évi 
költségvetési koncepciót. Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem volt, ezért 
szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
 
A Képviselő-testület – polgármester javaslatával egyetértve – 5 igen szavazattal 0 
ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, meghozta az alábbi határozatot: 
 

114/2011. (XI. 28.) Kt. határozat 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetési koncepcióját elfogadja. A koncepció a határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester, Jurics Tamás körjegyző 

 
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját, jelen jegyzőkönyv 8. sz. 

melléklete tartartalmazza. 
 
 
 
 



6.) Vegyes ügyek 
 

I. Folyószámla hitelkeret megújítása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a Kinizsi 
Banknál vezetett folyószámlához kapcsolódó hitelkeret – amely a likviditási problémák 
leküzdésére szolgál – lejárt, ezért javasolja 3.000.000 Ft hitelkeret igény előterjesztését. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

115/2011. (XI. 28.) Kt. határozat 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza ifj. Sebők Lajos 
polgármestert arra, hogy az Önkormányzat számára a Kinizsi Banknál Folyószámla hitelkeret-
igényt terjesszen elő, az előre nem tervezhető költségek finanszírozására. A hitelkeret 
mértékét 3.000.000,- Ft-ban, azaz Három-millió forintban állapítja meg. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
 

II. Közoktatási Intézményfenntartó Társulás IV. számú előirányzat-módosításának 
megtárgyalása 

 
Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti az Aszófő, Balatonszőlős, Dörgicse, Örvényes, 
Pécsely, Vászoly Községek Önkormányzatai által létrehozott Közoktatási Intézményfenntartó 
társulás által fenntartott oktatási intézmények 2011. évi költségvetésének IV. számú 
módosítását.  
(9. sz. melléklet) 
Javasolja a módosítás elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat 
és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 
 

116/2011. (XI. 28.) Kt. határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüred Város, Aszófő, 
Balatonszőlős, Dörgicse, Örvényes, Pécsely, Vászoly Községek Önkormányzatai által 
létrehozott Közoktatási Intézményfenntartó társulás által fenntartott oktatási 
intézmények 2011. évi költségvetésének IV. számú módosítását megtárgyalta és 
elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sebők Lajos polgármester 
 
 

III. Fókusz Geodézia ajánlatának megtárgyalása 
 
Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a Fókusz Geodézia ajánlatát. 
(10. sz. melléklet) 
Az ajánlat szerint, a 2011. évben a földhivatali térképekben bekövetkezett változásokat 



vezetné át a cég az Önkormányzat térinformatikai rendszerén. Javasolja, hogy a Képviselő-
testület fogadja el az ajánlatot. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

117/2011. (XI. 28.) Kt. határozat 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fókusz Geodézia Kft. 
térinformatikai alaptérkép változásvezetésére adott ajánlatát megismerte, megtárgyalta 
és felhívja a polgármestert, hogy a Fókusz Geodézia Kft-vel szerződést kössön, az 
Önkormányzat képviseletében, továbbá felhatalmazza a változásvezetés költségeinek 
kifizetésére 140.000 Ft+ÁFA összegben. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 
 

IV. Háziorvosi szolgálat működésének megtárgyalása 
 
Sebők Lajos polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a háziorvosi szolgálat 
2012. február 1-től vállalkozási formában működne a körzetben, Dr. Gógl Álmos Zalán 
háziorvossal. Javasolja, hogy a Képviselő-testület nyilvánítsa tartósan betöltetlen praxisnak a 
körzetet, keletkeztessen praxisjogot Dr. Gógl Álmos Zalán háziorvos számára, és kössön 
szerződést a feladat átvállalásra.  
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat 
és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 

 
118/2011. (XI. 28.) Kt. határozat 

 
1. Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az érdekelt 

Önkormányzatokkal egyetértésben – tartósan betöltetlen praxisnak nyilvánítja a 
Balatonszőlős, Dörgicse, Pécsely és Vászoly községekben működő, vegyes háziorvosi 
körzetet és praxisjogot keletkeztet dr. Gógl Álmos Zalán háziorvos számára. 

2. Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert arra, 
hogy a praxisjog keletkeztetésével kapcsolatos teendőket soron kívül tegye meg. 

3. Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert arra, 
hogy – az érdekelt Önkormányzatok polgármestereivel együtt – a Balatonszőlős, 
Dörgicse, Pécsely és Vászoly községekben működő, vegyes háziorvosi körzetet 
működtetésére, Feladatátvállalási Szerződést kössön dr. Gógl Álmos Zalán háziorvos, 
2012. február 1-jei hatálybalépési időponttal. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
 

V. Adótorony szerződés módosításának megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Vodafone 
Magyarország Zrt. megkereste az Önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy az Önkormányzat, 
mint a pécselyi 0218/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, járuljon hozzá ahhoz, hogy a Magyar 
Telekom Nyrt. által tervezett 20 méteres távközlési torony megépítésére kapott 1/6114-
3/2009. sz. jogerős építési engedély, Vodafone Magyarország Zrt. nevére átírásra kerülhessen. 



Javasolja, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a névátíráshoz, valamint 2012. január 1. 
napjától adja bérbe a területet a Vodafone Magyarország Zrt.-nek annak érdekében, hogy az 
adótorony beruházás végre megvalósuljon. 
 
A Képviselő-testület, a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat 
és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 

 
119/2011. (XI. 28.) Kt. határozat 

 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint a pécselyi 0218/2. hrsz-ú 
ingatlan tulajdonosa – hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Telekom Nyrt. által tervezett 
20 méteres távközlési torony megépítésére kapott 1/6114-3/2009. sz. jogerős építési 
engedély, Vodafone Magyarország Zrt. nevére átírásra kerülhessen. 
A fentiek alapján, a Magyar Telekom Nyrt., mint bérlő és Pécsely Község 
Önkormányzata, mint bérbeadó között létrejött bérleti szerződés felbontásához és a 
Vodafone Magyarország Zrt. mint bérlő és Pécsely Község Önkormányzata, mint 
bérbeadó között létrejövő bérleti szerződés megkötéséhez hozzájárul. 
A Képviselő-testület jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 
VI. Pécsely Községben hóeltakarítási munkálatokra benyújtott árajánlat megtárgyalása 

 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti Talián Csaba pécselyi vállalkozó 
árajánlatát, a téli hóeltakarítási munkálatokra vonatkozólag. 
(11. sz. melléklet) 
Mivel eddig ez a legjobb ajánlat a korábbi évekhez viszonyítva is, javasolja az elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

120/2011. (XI. 28.) Kt. határozat 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Talián Csaba Pécsely, Iskola u. 203. 
szám alatti vállalkozó – téli hóeltakarítási munkára adott – árajánlatát megismerte, 
megtárgyalta és elfogadja, 7000,- Ft/óra, azaz Hétezer forint / óra összegben. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére és a 
további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 
 
 

VII. Komposztálási pályázat előirányzat-felhasználásának megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a komposztálási 
pályázat benyújtása során, a Képviselő-testület jóváhagyta a pályázati keretet, és a 
pályázatban felhasználható költségeket. A pályáztató részéről helyszíni ellenőrzés is történt, 
melynek során mindent rendben találtak az ellenőrök. A lebonyolítás során két alkalommal 
döntött a Képviselő-testület az eszközbeszerzésekről, így a műanyag- illetve fa 
komposztládákról, valamint az elektromos- illetve benzines apritékoló gépekről született 
testületi határozat. A kifizetések az alábbiak szerint realizálódtak. A Kör Alapítványt kértük 



fel Pécsely községben komposztálási előadások megtartására, a KEOP 6.2.0/A-09-2010-0080 
azonosítószámú pályázat keretében. Az előadások célja, a lakosság komposztálási 
ismereteinek bővítése. A megrendelés értéke: bruttó 150.000 Ft volt, amely tartalmazza a 
helyszínre való utazás költségeit is. A Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásáért 
Alapítványt komposztálási kisfilm elkészítésével bíztuk meg, amely a pécselyi házi 
komposztálás bevezetéséről szól. A Digitális videofelvétel készítés bruttó 200.000 Ft-ba 
került. Eckert László veszprémi vállalkozótól fotódokumentáció készítését rendeltük meg, 
amely bemutatja a projekt legérdekesebb eseményeit. A megrendelés értéke: br 50.000 Ft 
volt, amely tartalmazza a helyszínre utazás költségeit is, illetve a képek DVD-n történő 
átadását. A Kégl és Társa Bt-től rendeltük meg a projekt önkormányzati honlapra történő 
megjelenítését, amely a projekt időtartama alatt (2011. február 1-től 2011. október 30-ig) 
információ megjelenítésére vonatkozott, minimum három alkalommal, kisfilm elhelyezését 
kértük a honlapon, valamint a támogató logójának feltüntetését. A megrendelés össz értéke: br 
20.000 Ft volt. A KÖR Alapítványtól rendeltük meg az intézményi komposztálási előadások 
megtartását, a helyi óvodában és az iskolában. Az előadások tartalma: Szelektív 
hulladékgyűjtés, Hogyan kell megfelelően komposztálni?, Hogyan tud rész venni a gyermek a 
komposztálásban? Az előadások négy alkalommal valósultak meg, egy-egy órában. A 
megrendelés össz értéke: bruttó 72.000 Ft volt. Eckert László veszprémi vállalkozótól 
rendeltük meg a komposztálási kiadványokat, bruttó 100.000 Ft-ért, a matricákat bruttó 
45.000 Ft-ért, a plakátokat bruttó 50.000 Ft-ért és a kötelező tájékoztató táblát bruttó 30.000 
Ft-ért. Az Organic Vision Kft-től rendeltük meg, a Pécselyi falunapok alkalmával, a 
komposztálási stand működtetését, melynek célja, a komposztálás népszerűsítése, a lakosság 
komposztálási ismereteinek bővítése volt. A megrendelés össz értéke: bruttó 300.000 Ft volt. 
Szintén ettől a Kft-től rendeltük meg, a komposztmesteri feladatok ellátását, amely magában 
foglalta, Pécsely területén lebonyolítandó látogatásokat, 192 háztartás felkeresését, 
dokumentáció készítését, és a záró tanulmány készítését. A megrendelés össz értéke: bruttó 
704.000 Ft volt. A KÖR Alapítványtól rendeltük meg a környezeti tanácsadást, amely a 
lakosság részére, igénybe vehető környezeti tanácsadási szolgáltatást tartalmazta e-mail-es és 
telefonos módon. A Tanácsadás időtartama: hét hónap volt, 2011. április 1-től 2011. október 
30-ig. A tanácsadásról szöveges beszámolót és zárójelentést készített a megbízott. A 
megrendelés össz értéke: bruttó 168.000 Ft volt. Az Organic Vision Kft-től rendeltük meg a 
komposztálási molinókat. 1 db 1 x 3 méteres molinó, a projekt négyszínű logójával ellátott 
molinó, rögzítési lehetőségekkel. 1 db 0,9 x 0,6 méteres molinó, a projekt négyszínű logójával 
ellátott molinó visszahajtott szélekkel és 2 db 0,5 x 0,4 méteres molinó, a projekt négyszínű 
logójával ellátott molinó , rögzítési lehetőségekkel. A megrendelés össz értéke: bruttó 70.000 
Ft volt. Mátételki András újságírótól rendeltük meg, a projektről szóló záró sajtóközlemény 
megírását és nyilvánossá tételét, melynek terjedelme egy A/4-es oldal. A megrendelés össz 
értéke: br 20.000 Ft volt. Javasolja, hogy a pályázat keretében felhasznált valamennyi 
költséget hagyja jóvá Képviselő-testület. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg. 
 

121/2011. (XI. 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 alábbi előirányzat-felhasználást hagyja jóvá. 
1. Kör Alapítvány - komposztálási előadások megtartása: 150.000 Ft 
2. Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásáért Alapítvány - komposztálási 
kisfilm elkészítése: 200.000 Ft 
3. Eckert László vállalkozó - fotódokumentáció készítése: 50.000 Ft 
4. Kégl és Társa Bt. – honlap feltöltés: 20.000 Ft 



5. Kör Alapítvány - intézményi komposztálási előadások megtartása: 72.000 Ft 
6. Eckert László vállalkozó - komposztálási kiadványok: 100.000 Ft 
7. Eckert László vállalkozó komposztálási matricák 45.000 Ft 
8. Eckert László vállalkozó – komposztálási plakátok 50.000 Ft 
9. Eckert László vállalkozó - kötelező tájékoztató tábla: 30.000 Ft 
10. Organic Vision Kft - komposztálási stand működtetése: 300.000 Ft 
11. Organic Vision Kft - komposztmesteri feladatok ellátása: 704.000 Ft 
13. Kör Alapítvány - környezeti tanácsadás: 168.000 Ft 
14. Organic Vision Kft - komposztálási molinók: 70.000 Ft 
15. Mátételki András vállalkozó - záró sajtóközlemény: 20.000 Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 
 

VIII. Mikrokomp Kft. szerződés-módosítási ajánlatának megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a balatonfüredi Mikrokomp Kft. 2012. évi 
rendszerkövetési díj emelésére vonatkozó ajánlatát. 
(12. sz. melléklet) 
Javasolja a módosítás elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

122/2011. (XI. 28.) Kt. határozat 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,a Mikrokomp Kft. (8230 
Balatonfüred, Garay J. u. 9.) 2012. évi rendszerkövetési díj emelésére vonatkozó ajánlatát 
megismerte, megtárgyalta és elfogadja. A 2012. évi díj 264.000,- Ft+ÁFA, azaz 
Kettőszázhatvannégyezer forint + ÁFA összegre módosul. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
 

VIII. 2012. évi érdekeltségi hozzájárulás mértékének megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést. 
(13. sz. melléklet) 
Javasolja az érdekeltségi hozzájárulás mértékének változatlanul hagyását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

123/2011. (XI. 28.) Kt. határozat 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen határozatával megkeresi 
Balatonszőlős és Pécsely Községek Körjegyzőjét, hogy 2012. január 1-től kezdődően Pécsely 
Község területén a közcélú érdekeltségi hozzájárulást az alábbiak figyelembevételével 
határozza meg: 



Területi hatálya kiterjed, Pécsely Község önkormányzati tulajdonában lévő közcélú 
vízilétesítményekre, kivéve a működő víziközmű és vízitársulatok érdekeltségi területét és az 
építőközösségi beruházásban megvalósult közműveket, ha megállapodás a fentiektől eltérően 
nem rendelkezik. 
Személyi hatálya arra a telektulajdonosra terjed ki, aki a meglévő közcélú 
vízilétesítményekre – hálózat bővítés nélkül – közvetlenül rácsatlakozhat, és nem járult hozzá 
korábban a létesítéshez. 
A hozzájárulás egysége: 
1. Ha a közút és közműépítést az önkormányzat valósítja meg, vagy támogatást biztosít és a 
létesítési költségeket vagy annak egy részét az érintett ingatlantulajdonosokra át kívánja 
hárítani, 

a) lakóövezetben a meglévő, illetve az építhető lakásszám alapján, ha ez nem 
állapítható meg, a vonatkozó övezeti besorolás szerint kialakítható legkisebb 
telekterület alapján telkenként, 

b) külterületen a vonatkozó övezeti besorolás szerint kialakítható legkisebb 
telekterület alapján telkenként, 

c) egyéb övezetben teleknagyság arányában 
kell a létesítési költségek egyes ingatlantulajdonosokra jutó részét megállapítani. 
2. Amennyiben a megvalósult lakásszám magasabb, mint a ténylegesen befizetett 
érdekeltségi egység, a használatbavételkor a különbözetet az önkormányzat közműalapjára 
be kell fizetni. 
3. Ha a lakóövezeti ingatlanon kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági célú, illetve ipari 
építmény van (lesz), vagy ilyen irányú tevékenységet folytatnak, a fejlesztési hozzájárulás 
kiszámításánál egy lakással azonos egyenértékűnek tekintendő: 

- víz esetében  0,3 m3/nap vízigény 
- szennyvízcsatornánál  0,3 m3/nap vízigény, vagy vízfogyasztás 
- csapadékcsatornánál  a (2) bekezdés szerint 
- gáz esetében  10 m3/óra 
- villany esetében  1x25 A. 

4. A kettő, vagy több utcát érintő (sarok, áthúzódó) telek érdekeltségét a tényleges 
igénybevétel, illetve házszámozás alapján kell meghatározni és csak egyoldali ellátását lehet 
figyelembe venni. 
5. Nyeles telkek és a szolgalommal ellátott telkek esetében az érdekeltséget a befogadó 
utcánál kell figyelembe venni. 
6. Ha a lakóingatlan nagysága a hatályos jogszabályi előírások szerinti építési telek 
nagyságának többszöröse, akkor annyi ingatlannak kell tekinteni, ahány építési telekre a 
hatályos jogszabályi előírások alapján felosztható.  
Az érdekeltségi hozzájárulás mértéke: 
vízvezeték esetén: 300.000,- Ft. 
szennyvízvezeték esetén: 350.000,- Ft. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
 

IX. Státusz létrehozásának megtárgyalása az iskolában 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Bem József 
Általános Iskola tagintézményeként működő Pécselyi Általános Iskolában, a kisegítő jellegű 
technikai feladatokat takarékossági okok miatt, egy fő technikai dolgozóval oldották meg. Az 
ellátandó feladatok mennyisége miatt, egy másik dolgozót is foglalkoztatott az önkormányzat, 
közfoglalkoztatás keretében. Erre a megoldásra 2012. január 1. napjától nincs lehetőség, ezért 
szükségessé vált egy státusz létrehozása. Javasolja hogy a Képviselő-testület kezdeményezze 



a balatonfüredi közoktatási társulásnál az egy státusz létrehozását, melynek költségeit az 
Önkormányzatok vállalják. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

124/2011. (XI. 28.) Kt. határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
balatonfüredi Bem József Általános Iskola tagintézményeként működő Pécselyi 
Általános Iskolában a feladatok ellátására közfoglalkozatás keretében 2012. január 1. 
napjától nincs lehetőség. Ezért ezen határozatával megkeresi a Balatonfüredi 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulást, hogy az pécselyi intézményben egy fő 
fizikai dolgozót, a fenti időponttól közalkalmazottként foglalkoztathasson. 
A státusz létrehozásának költségeit a fenntartó önkormányzatok vállalják. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
 
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 20:15 órakor bezárta. 
 
 

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


