
 
Pécsely Község Önkormányzata 
 P É C S E L Y 
________________________________ 

Szám:201/21-10/2013. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: A Képviselő-testület 2013. március 25-én megtartott soron következő 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 

 
 Dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja 
 

Ifj. Sebők Lajos: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy az 5 tagú 
Képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
(1.sz.melléklet) 
 
Ifj. Sebők Lajos: Kéri, aki a napirenddel és a tárgyalás menetével egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon. 
(2.sz melléklet) 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal  0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, 
egyhangúlag 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: 
 
15/2013. (III.25.) 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. Beszámoló az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről 
Előadó: Ifj. Sebők Lajos polgármester  
 

2. Informatikai pályázat megtárgyalása 
Előadó: Ifj. Sebők Lajos polgármester 
 

3. Óvoda konyha üzemeltetésére pályázat 
Előadó: Ifj. Sebők Lajos polgármester 
 

4. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójának elfogadása 
Előadó: Ifj. Sebők Lajos polgármester  



 
5. Vegyes ügyek 
 
    Előadó: Ifj. Sebők Lajos polgármester 
 

a) Varga-Turai Orsolya tulajdonát képező Pécsely 1624 hrsz-ú  ingatlan tekintetében 
fizetendő viziközmű érdekeltségi hozzájárulás részletfizetési kérelme. 

 
b) A település önkormányzati tulajdonban lévő zöld területeinek gondozása. 
 

 
Zárt ülés: 
 
1. Átmeneti segély iránti kérelem 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 

1. Beszámoló az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről 
 

Ifj. Sebők Lajos:  
1) Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az előző testületi ülés óta saját hatáskörben egy fő 
részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapított meg. 
 
2) Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Dr. Vári Csaba felperes Pécsely Község 
Önkormányzata és társai alperesek ellen kártérítés jogcímen pert indított. 
 
Dr. Vári Csaba 2000. december 4-én megbízási szerződést kötött Pécsely, Balatonszőlős, 
Vászoly és Dörgicse Önkormányzatokkal a Dr. Vári és Társa Bt. képviseletében a 4 település 
egészségügyi alapellátásának biztosítására Pécsely székhelyű vegyes háziorvosi körzeti 
ellátási kötelezettséggel a kijelölt körzethatárokon belül. A megbízás határozatlan időre szólt. 
A szerződés 20. pontja 90 napos határidővel felmondást biztosított a szerződő felek számára, 
ezek alapján 2008. április 23-án az önkormányzatok 2008. július 30-i hatállyal a megbízási 
szerződést felmondták és ezzel egyidejűleg az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálattól iránymutatást kértek a szükséges teendők megtételére. 
Májusban az ÁNTSZ útmutatása alapján az önkormányzatok pályázatot írtak ki a háziorvosi 
állás betöltésére, a kiírt határidőben pályázat nem érkezett, így azt meghosszabbították június 
végéig. A pályázati határidő meghosszabbításának eredményeképpen egy érvényes pályázat 
érkezett a háziorvosi praxis betöltésére Dr. Tímár Renáta részéről. A beadott pályázatot az 
ÁNTSZ is véleményezte és a jelöltet alkalmasnak találta a háziorvosi állás betöltésére. A 
nyertes pályázóval az önkormányzatok szerződést kötöttek és az üres állást így betöltötték.  
Mindeközben dr. Vári Csaba a praxisjogát értékesíteni akarta 5 M Ft-ért, amit aztán nem tett 
meg, hanem ezzel a praxisjoggal egy másik körzetben háziorvosként dolgozott tovább. 
Jelen polgári perben viszont kártérítés jogcímén 5.000.000 Ft és ennek 2008. december 1. 
napjától a kifizetés napjáig járó törvényes mértékű kamatainak megfizetését követeli az 
önkormányzatoktól, arra hivatkozik, hogy nem tudta a praxisjogát értékesíteni. 
A Veszprémi Járásbíróság 9. P.22.301/2012/1/II. számon idéző végzést bocsátott ki 2013. 
május hó 23. napjára a 8.15 órakor tartandó tárgyalásra, mely végzés 2013. március 14. 
napján érkezett Pécsely Község Önkormányzatához A bíróság egyben felhívta az 



önkormányzatok figyelmét, hogy 15 napon belül részletes előkészítő iratban nyilatkozzanak 
az ügyről.  
Dr. Vári Csaba háziorvossal kötött megállapodás felmondására és az ehhez kapcsolódó ügyek 
intézésére a 4 települési önkormányzattól Pécsely Község Önkormányzata kapott 
felhatalmazást, így alpereseket a perben Pécsely Község Önkormányzata és az önkormányzat 
által felhatalmazott Sebők Lajos polgármester képviseli. 
 
Polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy fenti perben az itt hivatkozott 
felhatalmazások alapján az önkormányzatok nevében megbízza dr. Sindler György ügyvédet, 
hogy a perbeli képviseletet lássa el. 
 
3) Tájékoztatja a képviselő-testületet a Pécselyi Református Iskola ügyében, hogy március 13-
án Pécsely, Vászoly, Dörgicse polgármesterei tárgyalásokat folytattak az iskola állami 
fenntartásba való átadása ügyében a Református Presbitériummal, mert az 
önkormányzatoknak jelentős anyagi megterhelést jelent az iskola működtetéséhez a 
hozzájárulások megfizetése. Mind a polgármesterek, mind a presbitérium arra a döntésre 
jutottak, hogy az iskola egyházi fenntartását meg kell szüntetni, így megállapodtak abban, 
hogy a polgármesterek az önkormányzatok nevében kezdeményezni fogják az egyházzal az 
iskola fenntartására kötött megállapodás közös megegyezéssel történő felmondását, 
megszüntetését és az iskola állami fenntartásba adását 2013. szeptember 1. napjával. 
 

 
2. Informatikai pályázat megtárgyalása 
 

Ifj. Sebők Lajos: Az előterjesztés kiküldésre került, „Informatika a köz szolgálatában 2013” 
címmel meghirdetett informatikai pályázatról. 
(3.sz.melléklet) 
 
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 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag 
elfogadta a javaslatot. 
 
Ifj. Sebők Lajos: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot a fenti 
szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi: 
 

16/2013. (III.25.) számú  h a t á r o z a t o t : 
 

 
Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Informatika a köz szolgálatában 2013. 
címmel” az Országos Informatikai Programiroda által meghirdetett  pályázati program 
vonatkozásában az alábbi döntést hozza: 

1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést 
hozott arról, hogy pályázatot kíván benyújtani számítógépparkja bővítésére, illetve a meglévő, 



elavult gépek korszerűbbre váltására. Pécsely községben a postán és a községi könyvtárban e-
pont működik, így ezekben a közösségi terekben használva a géppark sok ember számára 
hasznos lehetne, illetve az önkormányzat is használhatná a gépeket vagy azok egyikét az 
ügyfélfogadás és az adminisztrációs munka elősegítésére. 

2 Az önkormányzat a pályázaton a márkás, használt, felújított számítógépekből álló 4  
gépes  alap csomagra kíván pályázni. 
 
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati saját forrás összegét a 4 gépes alap csomagért fizetendő 179.000. Ft önerőt 
2013. évi költségvetésében elkülöníti és gépek átvételekor banki utalással megfizeti. 
  
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal továbbá, hogy a támogatás elnyerése esetén a 
projektet a pályázatban vállaltaknak megfelelően megvalósítja és fenntartja.   
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot az önkormányzat nevében 
benyújtsa. 

Határidő: azonnal  
Felelős:    Sebők Lajos polgármester 
 
 
3. Óvoda konyha üzemeltetésére pályázat kiírása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: A Konyha üzemeltetésére kötött szerződés  2013. június 30-
án jár le. Annak érdekében, hogy esetlegesen maradjanak étkezés nélkül az igénybevevők, 
javasolja, hogy az Önkormányzat írjon ki pályázatot az étkeztetés biztosítására 2013. április 
30. beadási határidővel úgy, hogy a beszállító, nem helyben főző vállalkozók is részt tudjanak 
venni a pályázaton. A három érintett település Pécsely, Vászoly, Dörgicse 2013. május 31-ig 
dönt a beadott pályázatokról. 
(4.sz.melléklet) 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal  0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag 
elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 

17/2013. (III. 25.) Kt. határozat 
 
1. Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, 
hogy az Óvodában működő konyha üzemeltetésére az alábbi tartalmú hirdetést tegye közzé a 
megyei napilapban: 
 
„Pécsely község Önkormányzata a pályázatot ír ki a helyi közétkeztetés biztosítására. A 
részletes kiírás a www.pecsely.hu oldalon olvasható. Felvilágosítás Sebők Lajos 
polgármestertől kérhető, a 20/2531340-es telefonszámon.” 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Önkormányzat honlapján 
az alábbi tartalmú hirdetést tegye közzé: 
 
„Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a pécselyi óvoda és az általános 
iskola étkezésének ellátására, továbbá a szociális étkeztetés biztosítására pályázatot ír ki. Az 
Önkormányzat első sorban, a tulajdonában lévő óvodai főzőkonyhát kívánja üzemeltetésre 
meghirdetni, azonban elképzelhető a konyha tálalókonyhaként való hasznosítása és az étel 



helybe szállítása is. Részletes felvilágosítás Sebők Lajos polgármestertől kérhető, a 
20/2531340-es telefonszámon. Az ajánlatokat Pécsely község Önkormányzatának címére: 
8245 Pécsely, Vásártér u. 148/A. 2013. április 30.-ig beérkezőleg lehet benyújtani. Az 
Önkormányzat fenntartja a jogot, a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A részletes 
kiírás a www.pecsely.hu oldalon olvasható.” 
 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 
 
 
4./ Pécsely Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési beszámolójának elfogadása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti az írásos beszámolót, előterjesztést. 
(5. sz. melléklet) 
Javasolja a zárszámadási rendelet elfogadását. 
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 
4/2013. (IV. 04.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 
A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza. 
 
 
 
5.  Vegyes ügyek 
 
Ifj. Sebők Lajos: Vegyes ügyek keretében az alábbiakat ismerteti: 
 
a) Varga-Turai Orsolya tulajdonát képező Pécsely 1624 hrsz-ú  ingatan tekintetében fizetendő 
viziközmű érdekeltségi hozzájárulás részletfizetési kérelme. 
(7.sz.melléklet) 
 
Varga-Turai Orsolya (született: Budapest, 1978. 01. 05., an.:  Sporik Mária) 1132 Budapest, 
Visegrádi utca 10.  szám alatti lakos 2013. március 20. napján kelt levelében kérelmezte, a 8245 
Pécsely, Derék-hegy 1624 HRSZ-ú ingatlan tekintetében a viziközmű hálózatra történő 
rácsatlakozáshoz a képviselő-testület hozzájárulását. 
 
Varga-Turai Orsolya kérelmében előadta, hogy az összeg egyben történő kifizetése jelentős 
megterheléssel járna számára, mivel családjában három kiskorú gyermeket nevelnek egy 
jövedelemből, mindezekre tekintettel kéri a képviselő-testületet, hogy a víziközmű hálózatra történő 
rácsatlakozás összegének kiegyenlítését 6 havi részletfizetésben engedélyezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta meg: 

18/2013. (III. 25.) Kt. határozat 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Varga-Turai Orsolya (született: 
Budapest, 1978. 01. 05., an.:  Sporik Mária) 1132 Budapest, Visegrádi utca 10.  szám alatti lakos által 
2013. március 20. napján kelt levelében foglalt kéreleméhez, melyben a 8245 Pécsely, Derék-hegy 
1624 HRSZ-ú ingatlan tekintetében a viziközmű hálózatra történő rácsatlakozás engedélyezését kérte 
és egyben kötelezi Varga-Turai Orsolyát, hogy Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-



testülete 20/2010. (XII. 13.) Kt. határozatában megállapított érdekeltségi hozzájárulást - melynek 
mértéke 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint - fizessen meg az alábbi ütemezésben: 
 
1. részösszeg:  50.000 Ft, esedékessége: befizetésre került 
2. részösszeg:  50.000 Ft, esedékessége: 2013. április 20. 
3. részösszeg:  50.000 Ft, esedékessége: 2013. május 20. 
4. részösszeg:  50.000 Ft, esedékessége: 2013. június 20. 
5. részösszeg:  50.000 Ft, esedékessége: 2013. július 20. 
6. részösszeg:  50.000 Ft, esedékessége: 2013. augusztus 20. 
 
Fenti kötelezettség nem teljesítése esetén, a határozat alapján kiadott vízbekötési hozzájárulás 
visszavonásra kerül, a kérelmező költségviselési és kártérítési terhe mellett. 
 
Az eljárás során  eljárási költség nem merült fel. 
Határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül jogszabálysértésre való 
hivatkozással keresettel élhet a Veszprém Megyei Törvényszéknél. A pert az önkormányzat 
ellen kell indítani. 

INDOKOLÁS 
 
Varga Turai Orsolya kérelmében előadta, hogy az összeg egyben történő kifizetése jelentős 
megterheléssel járna számára, mivel családjában három kiskorú gyermeket nevelnek egy 
jövedelemből, mindezekre tekintettel kéri a képviselő-testületet, hogy a víziközmű hálózatra történő 
rácsatlakozás összegének kiegyenlítését 6 havi részletfizetésben engedélyezze. 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 120/2010. (XII. 13.) sz. határozatában 
állapította meg az érdekeltségi hozzájárulás mértékét, amely 2010. év óta nem változott, tehát 2013. 
évben is az itt megállapított hozzájárulási összeget kell fizetni. 
A határozat szerint az egységnyi érdekeltségi hozzájárulás összege, meglévő vízvezetékre történő 
rákötésnél: 300.000 Ft.  
 
Varga Turai Orsolya által benyújtott kérelem alapján a fizetési kötelezettsége a fenti képviselő-
testületi határozat alapján fennáll, továbbá a részletfizetésre vonatkozó kérelme indokolt, ezért a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 
(továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint 
határoztam. 
 
Hatóságom hatáskörét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 
28.§ (2) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. 
Rendelet 25. § (1) bekezdése, illetékességét a Ket. 21.§ állapítja meg. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 
 
 
b) A település önkormányzati tulajdonban lévő zöld területeinek gondozása. 
 
Pécsely község belterületén található, önkormányzati tulajdonban és gondozásban álló zöld 
területek gondozása jelenleg megoldatlan, a terület olyan nagyságú és elhelyezkedésű, hogy 
közmunka keretében a karbantartása nem megoldható. 
Megkereste az önkormányzatot írásban Burgyán Pál (Pécsely, Fő u 106/a. szám alatti lakos), 
hogy megbízási jogviszonyban vállalná a terület gondozását. 
Javaslom, hogy megbízási szerződés alapján 2013. április 1-től 2013. október 31-ig terjedő 
időtartamra Pécsely község zöld területeinek gondozására az önkormányzat bízza meg 



Burgyán Pált és ezen időtartamra összesen bruttó 100.000 Ft megbízási díjat állapítson meg 
az elvégzett munkáért és gondoskodjon a megbízási díj megbízott számára két egyenlő 
részletben, április 30-ig, illetve július 31-ig történő kifizetéséről. 
Javaslom, hogy a képviselő-testület bízza meg a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal  0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag 
elfogadta a javaslatot. 
 
Ifj. Sebők Lajos: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a fenti szavazati arányokkal 
elfogadta és meghozta a  
 

19/2013. (III.25.) számú  h a t á r o z a t o t : 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a település zöld területeinek gondozására bízza meg Burgyán Pál Pécsely, Fő u. 106/a szám 
alatti lakost, kösse meg a megbízási szerződést 2013. április 1-től 2013. október 31-ig terjedő 
időtartamra bruttó 100.000 Ft megbízási díjat állapítson meg az elvégzett munkáért és 
gondoskodjon a megbízási díj megbízott számára két egyenlő részletben, április 30-ig, illetve 
július 31-ig történő kifizetéséről. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 
 
 
Ifj. Sebők Lajos: Több napirend nem lévén a rendes ülést 19,00 órakor bezárta.  
 

K.m.f. 
 
 
 

Ifj. Sebők Lajos        dr. Endrédy Renáta  
   polgármester                      jegyző megbízottja 


