
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 12-én, 17:00 
órai kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő, nyilvános 
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. 
 
 
A napirendi javaslatot a polgármester javaslatával egyetértve a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta: 
 
 

129/2011. (XII. 12.) Kt. határozat 
Napirend a nyílt ülésre: 
 

1.) Beszámoló az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről. 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

2.) Kistérségi ügyek 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

3.) Az ivóvízdíjakról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

4.) A szennyvízkezelés díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

5.) A hulladékszállítási díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

6.) Helyi adórendeletek felülvizsgálata 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

7.) Vegyes ügyek 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 
 

Napirend tárgyalása 
 
1./ Beszámoló az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy az előző testületi ülés 
óta átruházott hatáskörben nem hozott döntést segélyezési ügyben. A háziorvossal december 7-



én sikerült tárgyalni, a praxis ügyében. Előre láthatólag február 1-tő tudja átvenni a működtetést 
a doktorúr. Információink szerint, 2012. január 8-ig be kell érkeznie a működési engedélynek a 
finanszírozóhoz, ebben az esetben tudják garantálni, a praxis folyamatos finanszírozását. A 
feladat-átadási szerződés függelékét képezi a rendelési időt tartalmazó táblázat. A kérésünknek 
megfelelően, Pécselyen a továbbiakban három helyett, négy alkalommal lesz rendelés. Az előző 
ülésen hozott határozatoknak megfelelően, az iskolában létesítendő új státusszal és a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázattal minden rendben. 
 
 
2./ Kistérségi ügyek 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: A kistérséget érintően jelentősebb esemény nem történt. 
December 16-án lesz Balatonfüreden, az év végi összejövetel. Térségi jelentőségű még a 
Turisztikai Egyesületünk, melynek a közgyűlése a közelmúltban volt. Döntés született egy 
honlap létrehozásáról, a web címre ötleteket várnak. 
 
 
3./ Az ivóvízdíjakról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a Bakonykarszt Zrt. levelét, 
(2. sz. melléklet) 
majd az írásos előterjesztést, a 2012. évi ivóvízdíjakkal kapcsolatosan. Javasolja a rendelet-
tervezet elfogadását. 
(3. sz. melléklet) 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület – a polgármester javaslatával egyetértve – 5 igen szavazattal 0 
ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2011.(XII. 19.) önkormányzati rendelete 

a viziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj megállapításáról 
szóló 13/2004. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet teljes szövegét, a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. 

 
 
4./ A szennyvízkezelés díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést, a 2012. évi szennyvíz-
szolgáltatási díjakkal kapcsolatosan. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
(5. sz. melléklet) 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület – a polgármester javaslatával egyetértve – 5 igen szavazattal 0 
ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 

a csatornaszolgáltatás díjáról szóló 7/2002.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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



5./ A hulladékszállítási díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításának 
megtárgyalása 

 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a Probio Zrt. 2011. november 30-án kelt 
levelét. 
(7. sz. melléklet) 
A levél szerint, 2012-ben – a 2010-ben elfogadott – 2011-re kalkulált díjak lesznek érvényesek, 
ezért a rendelet módosítása nem szükséges. 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
6./ Helyi adórendeletek felülvizsgálata 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a telekadóról szóló írásos előterjesztést. 
(8. sz. melléklet) 
 
A Képviselő-testület részéről 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 
16/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete 

a telekadóról szóló 8/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet teljes szövegét, a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza. 
 
 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a kommunális adóról szóló írásos 
előterjesztést. 
(10. sz. melléklet) 
 
A Képviselő-testület részéről 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 
17/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete 

a kommunális adóról szóló 9/2003. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet teljes szövegét, a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza. 
 
 
 
 



7./ Vegyes ügyek 
 

I. Gubicza Ferenc levelének megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti Gubicza Ferencek a „Három Pécsely 
története” című könyv újbóli megjelentetése kapcsán íródott levelét. 
(14. sz. melléklet) 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület támogassa a könyv megjelenését. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

130/2011. (XII. 12.) Kt. határozat 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Gubicza Ferenc balatonfüredi 
lakos kérelmét – amely a „Három Pécsely története” című könyv újbóli megjelentetésének 
támogatását célozza – támogatja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
 

II. Burgyán Dorina kérelmének megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti Burgyán Dorinának a pécselyi hírműsor 
támogatása kapcsán íródott levelét. 
(15. sz. melléklet) 
 
Szücs Sándor képviselő: Nem javasolja, hogy erre a célra fordítson a költségvetésből 
pénzeszközöket az Önkormányzat. 
 
Szélesi László képviselő: Egyelőre nem támogatja az anyagi ráfordítást, mivel a készítők 
magánszemélyként dolgoznak, és nem vállalkozásként, vagy civil szervezetként. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

131/2011. (XII. 12.) Kt. határozat 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Burgyán Dorina pécselyi lakos 
kérelmét – amely a pécselyi hírműsor készítésének anyagi támogatását célozza – anyagi 
lehetőségei miatt, nem támogatja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
 

III. Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: megkéri Jurics Tamás körjegyzőt arra, hogy terjessze elő a 
napirendet. 
 



Jurics Tamás körjegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a 2011. évben 
lebonyolított népszámlálás költségeinek elszámolásához, ki kell egészíteni, a Körjegyzőség 
Alapító Okiratát. Ezután szóban ismerteti az Alapító Okiratot Módosító Okiratot, valamint az 
egységes szerkezetű Alapító Okiratot. 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Mivel hozzászólás, kiegészítés, javaslat nem hangzott el, 
javasolja az Alapító Okiratot Módosító Okirat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

132/2011. (XII. 12.) Kt. határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Balatonszőlős és Pécsely 
Községek Körjegyzőségének egyik alapítója, a Körjegyzőség fenntartására 2005. 
november 24-én létrejött Alapító Okirat Módosítását, a melléklet szerint jóváhagyja. 
Felhatalmazza ifj. Sebők Lajos polgármestert arra, hogy az Alapító Okirat Módosítását 
aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
A Körjegyzőség Alapító Okiratának Módosító Okiratát jelen jegyzőkönyv 16. sz. melléklete 

tartalmazza. 
 

ifj. Sebők Lajos polgármester: Kéri, hogy aki az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal 
egyet ért, kézfeltartással jelezze. 

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

133/2011. (XII. 12.) Kt. határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Balatonszőlős és Pécsely 
Községek Körjegyzőségének egyik alapítója, a Körjegyzőség fenntartására 2005. 
november 24-én létrejött Alapító Okiratot, egységes szerkezetben, a melléklet szerint 
jóváhagyja. 
Felhatalmazza ifj. Sebők Lajos polgármestert arra, hogy az egységes Szerkezetű Alapító 
Okiratot aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
A Körjegyzőség egységes szerkezetű Alapító Okiratát jelen jegyzőkönyv 17. sz. melléklete 

tartalmazza. 
 
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 19:45 órakor bezárta. 
 

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


