
 
Pécsely Község Önkormányzata 
 P É C S E L Y 
________________________________ 

Szám:201/21-5/2013. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: A Képviselő-testület 2013. február 11-én megtartott rendes üléséről. 
 
 
Jelen vannak:   ifj. Sebők Lajos  polgármester 

Kosztor Lajos  alpolgármester 
Kósáné Szakonyi Zsuzsanna 
Szélesi László 
Szűcs Sándor  k é p v i s e l ő k 

 
Pékné Dr. Csefkó Judit  aljegyző 
 

 
Ifj. Sebők Lajos: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy 
az 5 tagú Képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Napirend előtt megállapítja, hogy a Polgármester és a képviselők eleget tettek a saját 
és a hozzátartozókra vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek. 
 
A meghívó szerint kiküldött napirendet javasolja megtárgyalni nyílt ülés keretében. 
 
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel. 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Ifj. Sebők Lajos: Kéri, aki a napirenddel és a tárgyalás menetével egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. 
 
Ifj. Sebők Lajos: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ülés napirendjét és a 
tárgyalás menetét a fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi: 
 
6/2013. (II.11.) számú  h a t á r o z a t o t : 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

 
 

1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 
Előadó: Ifj. Sebők Lajos polgármester 

 



 
  2. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

   Előadó: Ifj. Sebők Lajos polgármester 
 

3.. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 
      Előadó: Ifj. Sebők Lajos polgármester 
 
4.  Vegyes ügyek 

       Előadó: Ifj. Sebők Lajos polgármester 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 

1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 
 
 

Ifj. Sebők Lajos: Az előterjesztés kiküldésre került. Ebből látható, hogy a működési 
hiányt meg kell szüntetni, ezért a költségvetési rendelet-tervezet még nem fogadható 
el. Tekintsék ezt I. fordulós tárgyalásnak. 
Szükségesnek látja az iskola és az óvoda fenntartásával kapcsolatos költségek 
újragondolását. 

 
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel. 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Ifj. Sebők Lajos: Az előterjesztéshez mellékelt határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. Aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot 
 
Ifj. Sebők Lajos: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot a 
fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi: 
 
 
7/2013. (II.11.) számú  h a t á r o z a t o t : 
 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés 
rendelet-tervezetének benyújtását tudomásul veszi. 
Utasítja a Jegyzőt, hogy a módosításokat, jogszabályi előírásokat figyelembe 
véve a költségvetési rendelet tervezetet nyújtsa be a Képviselő-testületnek a 
soron következő képviselő-testületi ülésre. 
Határidő: 2013. március 15. 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
 
 
 
 
 



 
  2. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 
 
 
Ifj. Sebők Lajos: Az előterjesztés kiküldésre került. Átadja a szót az előkészítő 
Aljegyző Asszonynak. 
 
Pékné dr. Csefkó Judit: A jelenlegi rendelet alkotásnak indoka az, hogy 2013. 
január 1-én hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény, mely 53. §-ában rögzíti, hogy a képviselő-testület a működésének 
részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben 
határozza meg. Ennek a kötelezettségnek tesznek eleget az előterjesztésben 
foglaltakkal, figyelemmel a település sajátosságaira. Nem a korábbi rendelet kerülne 
módosításra, hanem új rendelet alkotására tesz javaslatot. A rendelet-tervezet 
elfogadása esetén javasolja a hatálybalépés időpontjaként 2013. február 18-at 
megjelölni. 
 
Ifj. Sebők Lajos: A javaslattal egyetért. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel. 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Ifj. Sebők Lajos: Az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezetet teszi fel 
szavazásra. Aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a rendelet-tervezetet. 
 
Ifj. Sebők Lajos: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a fenti szavazati arányokkal 
elfogadta és meghozta a  
 

PÉCSELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2013.(II.18.) önkormányzati rendeletét 
A KÉPVISELÔ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATÁRÓL 
 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 

3.. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 
 
 
Ifj. Sebők Lajos: Az előterjesztés kiküldésre került. Az Államháztartási törvény 
kötelezővé teszi, hogy a költségvetési beszámoló elfogadása előtt pontosítani és 
rendezni kell a költségvetési rendeletet. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel. 
  
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 



Ifj. Sebők Lajos: Az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezetet teszi fel 
szavazásra. Aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a rendelet-tervezetet. 
 
Ifj. Sebők Lajos: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a fenti szavazati arányokkal 
elfogadta és meghozta a  
 

PÉCSELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2013.(II.18.) önkormányzati rendeletét 
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III. 12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

4.  Vegyes ügyek 
 
Ifj. Sebők Lajos: Vegyes ügyek keretében három témát terjeszt a Képviselő-testület 
elé: 

1. Falugondnokok Veszprém Megyei Szövetsége támogatás iránti kérelme 
2. A pécselyi 232 hrsz számú ingatlan tériítésmentes átvétele 
3. A háziorvos hozzájárulási kérelme kézigyógyszertár létesítéséhez 

 
 
Ifj. Sebők Lajos: Ismerve az önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetét, nem 
javasol támogatást nyújtani a Falugondnokok Szövetségének. Aki az elutasítással 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
Ifj. Sebők Lajos: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a fenti szavazati arányokkal 
elfogadta és meghozta a  
 
8/2013. (II.11.) számú  h a t á r o z a t o t : 
 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnokok Veszprém 
Megyei Szövetségét 2013. évben nem részesíti támogatásban. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse. 
Határidő: azonnal 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
 
Ifj. Sebők Lajos: Ismerteti  Szőnyi Kornélia Zsuzsanna (8230 Balatonfüred, Arad 
u.32. sz.alatti lakos) és Ódor László (8228 Lovas, Petőfi Sándor u. 3.sz. alatti lakos) 
felajánlását, - mely szerint 1/2-1/2-ed arányban tulajdonukat képező pécselyi  232 
hrsz számú 165 m2 beépítetlen belterületi ingatlan tulajdonjogát térítésmentesen 
átadnák az Önkormányzatnak. Az ügyletet Varjúné dr. Kormos Klára ügyvéd 



bonyolítja. Az önkormányzatot a földhivatali eljárási díj, illeték és az ügyvédi 
munkadíj terhelné. Ezzel tovább bővülne az un. Káposztáskert területe. 
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel. 
  
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Ifj. Sebők Lajos: Aki a felajánlás elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
Ifj. Sebők Lajos: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a fenti szavazati arányokkal 
elfogadta és meghozta a  
 
9/2013. (II.11.) sz. h a t á r o z a t o t: 
 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szőnyi Kornélia 
Zsuzsanna (8230 Balatonfüred, Arad u.32. sz.alatti lakos) és Ódor László 
(8228 Lovas, Petőfi Sándor u. 3.sz. alatti lakos) felajánlását, - mely szerint 1/2-
1/2-ed arányban tulajdonukat képező pécselyi  232 hrsz számú 165 m2 
beépítetlen belterületi ingatlan tulajdonjogát térítésmentesen átadják az 
Önkormányzatnak – köszönettel elfogadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a 
szerződés aláírására és a tulajdonjog átruházásával kapcsolatos költségek 
kiegyenlítésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
 
Ifj. Sebők Lajos: Ismerteti, hogy a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező dr. 
Gógl Álmos Zalán háziorvos kézigyógyszertárat kíván működtetni az önkormányzat 
tulajdonát képező Pécsely, Iskola u. 181. szám alatti ingatlanban, ahol az orvosi 
rendelő működik. A kérelem támogatásával egyetért. 
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel. 
  
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Ifj. Sebők Lajos: Aki a kézigyógyszertár létesítésével egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
Ifj. Sebők Lajos: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a fenti szavazati arányokkal 
elfogadta és meghozta a  
 
 
 



 
10/2013. (II.11.) sz. h a t á r o z a t o t: 
 
 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező Pécsely, Iskola u. 181. szám alatti háziorvosi 
rendelőben dr. Gógl Álmos Zalán, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező 
háziorvos, kézigyógyszertárat hozzon létre és működtessen, amennyiben arra 
működési engedélyt kap. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 
 
 

Ifj. Sebők Lajos: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy  2013. január 14. és 
február 11.  közötti időszakban saját hatáskörben nem tett intézkedést. 
 
Több napirend nem lévén a rendes ülést19 órakor bezárta.  
 

K.m.f. 
 
 
 

Ifj. Sebők Lajos        Pékné dr.Csefkó Judit  
   polgármester      aljegyző 

 
 


