
 

Pécsely Község Önkormányzata 

 P É C S E L Y 

_____________________________ 

Szám:201/21-32/2013. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő 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 

 

    Dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja 

 

Sebők Lajos polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-

testület határozatképes, majd javaslatot tett az ülés napirendjére, a meghívó szerinti napirendeket 

javasolja tárgyalni. 

(A meghívót jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.) 

 

Kérdés, javaslat a napirendeket illetően nem hangzott el. 

Aki a napirendekkel és a tárgyalás menetével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A napirendi javaslatot a polgármester javaslatával egyetértve a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta: 

 

Sebők Lajos polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület az ülés napirendjét és a 

tárgyalás 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi: 



 

56/2013. (VII. 15.) Kt. határozatot: 

 

Pécsely Község Önkormányzata az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 

NAPIRENDEK: 

 

1. Beszámoló az előző testületi-ülés óta tett intézkedésekről 

 Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 

2. Bakonykarszt Zrt. megkeresése szivattyú felújításra  

 Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 

3. Közterület rendelet elfogadása  

 Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 

4. Vegyes ügyek 

 Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. Beszámoló az előző testületi-ülés óta tett intézkedésekről 

 

Sebők Lajos polgármester: A polgármester szóban tájékoztatja a képviselő-testületet. 

 

- Polgármesteri Hatáskörben egy intézkedés történt, öt ezer forint összegű természetbeni 

juttatás, támogatás megítélése. 

- Az új bérlő működteti az óvoda konyhát, a kezdeti nehézségek után sikeresnek 

mondhatóan, jelenleg 25 adag ételt készítenek, amely a nyári szünetre tekintettel jónak 

mondható. 

- A Swietelsky per július 1. napján lezajlott tárgyalásán az önkormányzat által 

megbízott jogi képviselő új szakértő kirendelését indítványozta. 



Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

2. Bakonykarszt Zrt. megkeresése szivattyú felújításra 

 

Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.  

A Bakonykarszt Zrt. által bérüzemeltetett Pécsely 1. számú szennyvízátemelőbe beépített 

szivattyú járókereke eltört, az átemelő biztonságos működése érdekében szükséges volt a 

járókerekek cseréje. A járókerekek cseréjét a Bakonykarszt Zrt. elvégezte, a járókerék és a 

járókerék cseréhez felhasznált kopógyűrű beszerzésének költsége mindösszesen 293.898 Ft + 

ÁFA összegű, melyet a Bakonykarszt Zrt. által megküldött árajánlat tartalmaz. 

Polgármester javasolja az árajánlat elfogadását és a javítási munkálatok elvégzéséért az 

árajánlatban szereplő összeg kifizetését a Bakonykarszt Zrt. részére, illetve, hogy a képviselő 

testület hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Az árajánlat jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 

szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 

meg: 

57/2013. ( VII. 15.) Kt. határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt. által 

bérüzemeltetett Pécsely 1. számú szennyvízátemelőbe beépített szivattyú cseréjét elfogadja és 

a javítással kapcsolatosan felmerült 293.898 Ft + ÁFA összeget a munkálatokat elvégző 

Bakonykarszt Zrt. által megküldött árajánlat szerint a zrt. részére megfizeti. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 



3. Közterületek használatáról szóló rendelet 

 

Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti, az előterjesztést, amely jelen jegyzőkönyv  

3. sz. mellékletét képezi. Az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezetet teszi fel 

szavazásra. Aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 

szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést és a rendelet-tervezetet elfogadta és  

hatályon kívül helyezi  

Pécsely Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

10/2011. (X. 20.) önkormányzati rendeletét a közterületek használatáról 

 

 és megalkotta 

Pécsely Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

7/2013. (VII.19.) önkormányzati rendeletét 

a közterületek használatáról 

 

(A rendelet tervezet szövege jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.) 

 

4. Vegyes ügyek 

Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a napirendet. 

 

- NAPÁVA házi segítségnyújtás – megállapodás  

 

Dr. Nagyné Pápai Éva a NAPÁVA Kft. ügyvezető igazgatója személyesen kereste fel a 

polgármestert és ennek megfelelően küldte meg az ellátási szerződést. 

A társaság szociális gondozó közhasznú nonprofit kft. veszprémi székhellyel működik és a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott házi 

segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást nyújt. A társaság a környező településeket kereste 

meg, mert lehetősége nyílt arra, hogy pályázati pénzből a szerződésben foglaltakat ingyenesen 

biztosítsa Pécsely és a környező településeken. 



A faluban a szerződés aláírásával 8-10 idős embernek tudna segíteni a képviselő-testület. 

A polgármester javasolja az előterjesztésben foglaltak elfogadását és kéri a képviselő-testület, 

hogy hatalmazza fel a polgármestert az ellátási szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem 

szavazattal és 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 

meg: 

58/2013. ( VII. 15.) Kt. határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja, hogy a NAPÁVA 

Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. – amely veszprémi székhellyel működik és a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott házi 

segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást nyújtja – Pécsely Község területén is végezhesse 

tevékenységét ingyenesen. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

ellátási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

- Opel felújítás 

 

Sebők Lajos polgármester: Az önkormányzat tulajdonát képező, falugondnoki autó, az Opel 

Vivaro meghibásodott, ennek javítási költsége – amely összeg kizárólag az alkatrészek árát 

tartalmazza, mert Kosztor Lajos javította az autót és a munkadíjat nem számolt föl – 138.768 

Ft + ÁFA összegű. 

Polgármester javasolja az autó javíttatása költségének elfogadását és kifizetését. 

Polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg a szükséges intézkedések 

megtételével. 

 

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 



A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 

szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 

meg: 

 

59/2013. ( VII. 15.) Kt. határozat 

 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező, 

falugondnoki autó, az Opel Vivaro javítási költségét 138.768 Ft + ÁFA összegben megfizeti 

rendeli Kosztor Lajos részére. 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

- Leader pályázat 

 

Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti az írásban benyújtott előterjesztést. Az 

előterjesztés jelen jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi.  

Polgármester javasolja a pályázat benyújtását. 

 

Kosztor Lajos alpolgármester, Kósáné Szakonyi Zsuzsanna, Szélesi László és Szűcs Sándor 

képviselők: Egybehangzóan elmondták, hogy nem kívánnak az előterjesztésben ismertetett 

projektben részt venni. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 1 igen szavazattal 4 nem 

szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést nem fogadta el és az alábbi határozatot 

hozta meg: 

 

60/2013. ( VII. 15.) Kt. határozat 

 



Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, nem fogadja el az összefogás-

összetartás – közös gondolkodás – települési gazdagodás projektben való részvételt, mert nem 

kíván a térségen belüli együttműködési program keretében megvalósítható települési, 

településcsoporti szintű erőforrás-gazdálkodási tervet készíttetni. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

- Sétány pályázat szerződése pályázat elkészítésére, benyújtására 

 

Sebők Lajos polgármester: A megbízási szerződést jelen jegyzőkönyv 6. sz. melléklete 

tartalmazza. 

A megbízott, az Aditus Zrt. a szerződésben foglalt pályázat előkészítését, elkészítését, 

lebonyolítását térítésmentesen elvégzi, ugyanakkor a pályázathoz kapcsolódó pénzügyi és 

ügyviteli tanácsadói feladatok elvégzésért 164.846 Ft + ÁFA összegre jogosult. 

Polgármester javasolja a megbízási szerződés megkötésének utólagos képviselő-testületi 

jóváhagyását és javasolja a tanácsadói feladatok ellátásáért 164.846 Ft + ÁFA összeg 

kifizetését a megbízott részére és javasolja, hogy a képviselő testület hatalmazza fel a 

szükséges intézkedések megtételére. 

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 

szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 

meg: 

 

61/2013. ( VII. 15.) Kt. határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a megbízott, 

az Aditus Zrt. és az önkormányzat között 2012. október 10-én kelt megbízási szerződésben 

foglaltakat, az Aditus Zrt. a szerződésben foglalt pénzügyi és ügyviteli tanácsadói feladatok 

elvégzésért 164.846 Ft + ÁFA összegre jogosult. 



Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

- Sétány pályázat szerződése koordinálási és projekt menedzsment feladatok 

elvégzésére 

 

Sebők Lajos polgármester: A megbízási szerződést jelen jegyzőkönyv 7. sz. melléklete 

tartalmazza. 

A megbízott, az Aditus Zrt. a szerződésben foglalt koordinálási és projekt menedzsment 

feladatok elvégzésért 150.000 Ft + ÁFA összegre jogosult. 

Polgármester javasolja a megbízási szerződés megkötését és koordinálási és projekt 

menedzsment feladatok ellátásáért 150.000 Ft + ÁFA összeg kifizetését a megbízott részére 

és javasolja, hogy a képviselő testület hatalmazza fel a szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

Tekintettel arra, hogy a pályázat utófinanszírozásos a polgármester javasolja a szerződésben 

kikötni a megbízott kártérítési felelősségét arra az esetre, ha  a megbízott nem a pályázatban 

foglaltaknak megfelelően jár el és ennek következtében a támogatás egészét vagy egy részét 

az önkormányt részére nem folyósítják. 

 

 

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 

szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 

meg: 

 

62/2013. ( VII. 15.) Kt. határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt az Aditus 

Zrt-vel  Aditus Zrt. a szerződésben foglalt koordinálási és projekt menedzsment feladatok 

ellátásáért 150.000 Ft + ÁFA összegre jogosult. 



Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a pályázat 

utófinanszírozásos a szerződésben kiköti a megbízott kártérítési felelősségét arra az esetre, ha 

a megbízott  nem a pályázatban foglaltak megfelelően jár el és ennek következtében a 

támogatás egészét vagy egy részét az önkormányt részére nem folyósítják. 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a fenti 

módosításokkal megszövegezett szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

- Pécsely székhelyen működő általános iskola további fenntartása és működtetése 

érdekében moratóriumi kérelem benyújtása fizetési kötelezettség teljesítésére 

Balatonfüred Város Önkormányzata felé 

 

Sebők Lajos polgármester javasolja a Pécsely székhelyen működő általános iskola további 

egy évre – a 2013/2014-es tanévre történő fenntartása és működtetése céljából moratóriumi 

kérelem benyújtását Balatonfüred Város Önkormányzata felé a jelenleg fennálló fizetési 

kötelezettség teljesítésére. A polgármester javasolja, hogy Pécsely Község Önkormányzata a 

2012. évben keletkezett 2.152.000 Ft összegű lejárt tartozása, illetve a 2013. évben keletkezett 

és jelenleg is fennálló 2.280.000 Ft összegű fizetési kötelezettségének teljesítésére kérjen 

2014. szeptember 1. napjáig fizetési moratóriumot Balatonfüred Város Önkormányzatától. 

Ennek indoka az iskola működtetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerülő anyagi 

terhek súlyos megnövekedése, amely helyzet az elmúlt egy év során alakult ki és a 

finanszírozási szabályozás megváltozásából eredően vállalhatatlan anyagi terheket ró az 

önkormányzatra, veszélyeztetve annak működését. A polgármester javasolja a kérelem 

benyújtását. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 



A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 

szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 

meg: 

 

63/2013. ( VII. 15.) Kt. határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Pécsely székhelyen működő 

általános iskola további fenntartása és működtetése céljából moratóriumi kérelmet nyújt be 

Balatonfüred Város Önkormányzata felé a jelenleg fennálló fizetési kötelezettségének 

teljesítésére. Pécsely Község Önkormányzata a 2012. évben keletkezett 2.152.000 Ft összegű 

lejárt tartozása, illetve a 2013. évben keletkezett és jelenleg is fennálló 2.280.000 Ft összegű 

fizetési kötelezettségének teljesítésére 2014. szeptember 1. napjáig fizetési moratóriumot kér. 

A fizetési halasztás indoka az iskola működtetésével és fenntartásával kapcsolatban felmerülő 

anyagi terhek súlyos megnövekedése, amely helyzet az elmúlt egy év során alakult ki és a 

finanszírozási szabályozás megváltozásából eredően vállalhatatlan anyagi terheket ró az 

önkormányzatra, veszélyeztetve annak működését.  

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

 - Pécsely székhelyen működő általános iskola fenntartási és működési költségei 

kifizetésének 2014. szeptember 1. napjától történő megszüntetése 

 

Sebők Lajos polgármester: A Pécsely székhelyen működő általános iskola további 

működtetésével és fenntartásával kapcsolatban felmerülő anyagi terhek súlyos 

megnövekedése – amely helyzet az elmúlt egy év során alakult ki és a finanszírozási 

szabályozás megváltozásából ered – vállalhatatlan anyagi terheket ró az önkormányzatra, 

veszélyeztetve annak működését. Mindezek alapján a polgármester javasolja az iskola 

fenntartási és működési költségei finanszírozásának 2014. szeptember 1. napjától történő 

megszüntetését, azzal, hogy más célú hasznosítás esetén a működési költségek továbbra is az 

önkormányzatot terhelik. 

 



Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem 

szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta 

meg: 

64/2013. ( VII. 15.) Kt. határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 1. napjától a 

Pécsely székhelyen működő általános iskola további működtetésével és fenntartásával 

kapcsolatban felmerülő anyagi terhek súlyos megnövekedése miatt megszünteti a 

működtetésével és fenntartásával kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozását, azzal, 

hogy más célú hasznosítás esetén a működési költségek továbbra is az önkormányzatot 

terhelik. 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

Sebők Lajos polgármester: Több napirend nem lévén a rendes ülést 20:30 órakor bezárta.  

 

K.m.f. 

 

    Sebők Lajos                               dr. Tárnoki Richárd 

   polgármester                                jegyző 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:   

             dr. Endrédy Renáta 

              jegyző megbízottja 
 


