
 

Pécsely Község Önkormányzata 

 P É C S E L Y 

_____________________________ 

Szám:201/21-37/2013. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Képviselő-testület 2013. augusztus 26-án 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: 

 

65/2013. (VIII. 26.) Kt. határozatot: 

 

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

 

NAPIRENDEK: 

Napirendek a nyílt ülésre: 

 

1. Beszámoló az előző testületi-ülés óta tett intézkedésekről 

 Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 

2. Tájékoztatás az alapítványi iskolával kapcsolatban 

 Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 

3. Vegyes ügyek 

 Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 

Napirendek a zárt ülésre: 

 

4. Ápolási díj folyósításának felülvizsgálata 

 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, egy fő részére szociális étkeztetés 

támogatás megítélése, illetve egy fő részére szociális étkeztetés felülvizsgálata. 

- Két személy részére küldtünk felszólítást a közterület rendeletben foglaltak alapján. 



- A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva két 

eljárást indított,  eljárást lezárták, mert a kötelezettségeinknek eleget tettünk, a képviselő-

testület szabályszerűen elfogadta a vagyongazdálkodási tervet, illetve kommunális 

szilárdhulladék kezelése vonatkozásában az önkormányzati rendeletét, a jogszabályi 

környezet megváltozása miatt ahhoz igazította. 

 

2. Tájékoztatás az alapítványi iskolával kapcsolatban 

 

Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.  

Több fordulóponton túljutott az alapítványi iskola létrehozása, szervezése. Az elmúlt évben az 

önkormányzat az életiskola megjelenését támogatta, egy fő bérköltségének a viselését vállalta 

a 4 tulajdonos önkormányzat 2013. augusztus 31-ig. Az eredeti tervek szerint az Abai 

Gimnázium tagintézményeként indult volna, a működési engedély kérelmet is erre nyújtotta 

be az alapítvány, majd ezt módosította. Augusztus végén engedélyt kaptak altalános iskola 

alsó tagozat működtetésére a 2013/14-es tanévtől kezdődően és felmenő rendszerben évente 

egy felső tagozatos osztály indítására. Az alapítvány képviselői úgy nyilatkoztak, hogy 

tanévkezdéskor az iskola elindul, azt még nem tudják, hogy pontosan mekkora létszámmal. 

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

3. Vegyes ügyek 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 

 

- Óvoda konyha működtetése 

 

Sebők Lajos polgármester: A Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Alapítvány az 

óvoda konyha működtetését felmondta, mivel az alapítvány részére a vállalkozási 

tevékenység végzése számos nehézséget okoz, mivel elsősorban non-profit szervezetként 

működhet. Pénzügyi és jogi szempontból így nem célszerű az alapítvány részére vállalkozási 

tevékenység keretében működtetni az étkeztetést. 

A polgármester javasolja, hogy a Pécselyen működő Kökörcsin tagóvoda konyhájának 

működtetésére a Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Alapítvánnyal megkötött 

vállalkozási szerződést a felek közös akaratából 2013. október 31. napjával szüntessék meg, 

addig a konyhát a szerződésben szabályozott módon és feltételekkel az alapítvány továbbra is 

működteti. 



A polgármester kéri a képviselő-testület, hogy hatalmazza fel a vállalkozási szerződés közös 

megegyezéssel 2013. október 31-ei hatállyal történő megszüntetésére és a szükséges 

intézkedések megtételére. Továbbá javasolja, hogy az óvoda konyha működtetésére írjanak ki 

új pályázatot, azzal, hogy a feladatot 2013. november 1. napjától kell ellátni és a pályázat 

benyújtásának határideje 2013. szeptember 30. napja, melynek elbírálási határideje 2013. 

október 31. napja. 

 

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 elfogadta és az alábbi határozatot hozta 

meg: 

 

66/2013. ( VIII. 26.) Kt. határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy  

az Óvodában működő konyha üzemeltetésére az alábbi tartalmú hirdetést tegye közzé a 

megyei napilapban és Pécsely Község honlapján és egyúttal az alábbi pályázati kiírást 

jóváhagyja: 

 

„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 Pécsely Község 

Önkormányzatának 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. szeptember 30-áig beérkezőleg lehet benyújtani. Az 



Önkormányzat fenntartja a jogot, a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A részletes 

kiírás a www.pecsely.hu oldalon olvasható.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

- Piller szerződés megtárgyalása 

 

Sebők Lajos polgármester: Pécsely Község Önkormányzata 123/2012. (XII.10.) Kt. 

határozatában foglaltaknak megfelelően a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi 

Járási Hivatal Járási Földhivatalánál a pécselyi 0193/1, 0194, 0195, 0196 és 0197 helyrajzi 

számú ingatlanok vonatkozásában telekalakítás átvezetése és tulajdonjog bejegyzése iránti 

indított ingatlan-nyilvántartási eljárást, mely eljárásban a hivatal az önkormányzatot 

hiánypótlásra hívta fel, ennek határidőben eleget tenni nem tudtunk, így szükséges az eljárás 

megismétlése. 

 Mindezek alapján a polgármester javasolja, hogy összhangban a Képviselő-testület által 

hozott 123/2012. (XII.10.) Kt. határozattal,  hatalmazza fel ifj. Sebők Lajos polgármestert 

arra, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló fentebb felsorolt ingatlanoknál megjelölt 

tulajdoni hányadok eladása ügyében a megismételt eljárás  során a szükséges intézkedéseket 

megtegye, és Piller József 1158 Budapest, Kőhíd u. 5. sz. alatti lakos, mint vevő részére 

történő eladási szándék kifüggesztését ezzel együtt eszközölje:  

 

Pécsely  0194 hrsz, 483 m2 nagyságú, fásított terület jelölésű ingatlanból  teljes terület, (l/l 

tulajdoni hányad).  

Pécsely  0196 hrsz.-u  3619 m2 nagyságú, fásított terület jelölésű, ingatlanból 951 m2 

(951/1358-ad tulajdoni hányad)  

Pécsely  0197 hrsz-u, 6808 m2 nagyságú, fásított terület jelölésű ingatlanból 2439 m2 

(2439/6808-ad tulajdoni hányad) 

 

Az eladni szándékozott terület tehát 3873 m2,  70.-Ft/ m2 egységáron, összesen  271.110.-Ft 

vételárért.  

 

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: 

 

67/2013. ( VIII. 26.) Kt. határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete összhangban a Képviselő-testület 

által hozott 123/2012. (XII.10.) Kt. határozattal,  felhatalmazza ifj. Sebők Lajos polgármestert 

arra, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló alább felsorolt ingatlanoknál megjelölt 

tulajdoni hányadok eladása ügyében a megismételt eljárás  során a szükséges intézkedéseket 

megtegye, és Piller József 1158 Budapest, Kőhíd u. 5. sz. alatti lakos, mint vevő részére 

történő eladási szándék kifüggesztését ezen határozattal együtt eszközölje:  

 

Pécsely  0194 hrsz, 483 m2 nagyságú, fásított terület jelölésű ingatlanból  teljes terület, (l/l 

tulajdoni hányad).  

Pécsely  0196 hrsz.-u  3619 m2 nagyságú, fásított terület jelölésű, ingatlanból 951 m2 

(951/1358-ad tulajdoni hányad)  

Pécsely  0197 hrsz-u, 6808 m2 nagyságú, fásított terület jelölésű ingatlanból 2439 m2 

(2439/6808-ad tulajdoni hányad) 

 

Az eladni szándékozott terület tehát 3873 m2,  70.-Ft/ m2 egységáron, összesen  271.110.-Ft 

vételárért.  

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület továbbá a polgármestert  az új  adásvételi szerződés 

megkötésére és a szerződés aláírására is.  

 

Határidő: 2013. november 15.  

Felelős: Ifj. Sebők Lajos polgármester  

 

- Pécselyi Általános Iskola és Óvoda Gyermekeiért Közalapítvány kérelme 

 

Sebők Lajos polgármester:  

Pécsely Község Önkormányzata 2011. június 21. napján kölcsönszerződést kötött, mint 

kölcsönadó a Pécselyi Általános Iskola és Óvoda Gyermekeiért Közalapítvánnyal, mint 



kölcsönvevővel 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint összegre. A kölcsönszerződésben foglaltak 

szerint a Közalapítvány a kölcsönösszeget a 2011. évben megvalósuló rendezvényszervezésre 

kiírt pályázat pályázati összege folyósításból fizette volna vissza, amely pályázat 

utófinanszírozásos volt. A közalapítvány a kölcsön összegét az önkormányzat részére nem 

fizette vissza, így annak megfizetésére felszólítottuk. A kölcsön összegből a közalapítvány a 

pályázatban meghatározott rendezvényszervezéssel összefüggésben tárgyi eszközöket szerzett 

be, azonban a pályázaton nem nyert, így a kölcsön összegét a felszólítás ellenére sem tudja az 

önkormányzat részére visszafizetni. 

Polgármester javasolja – mivel a kölcsön összegének megtérülése bizonytalan – hogy az 

önkormányzat a kölcsön összegének fejében kérje meg az alapítványtól a kölcsönösszegből 

vásárolt tárgyi eszközöknek az önkormányzat tulajdonába történő átadását, továbbá javasolja 

ennek megfelelően a kölcsönszerződés módosítását és javasolja, hogy a képviselő-testület 

hatalmazza fel a módosított kölcsönszerződés aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

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

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

meg: 

 

68/2013. ( VIII. 26.) Kt. határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a 2011. június 21. 

napján a Pécselyi Általános Iskola és Óvoda Gyermekeiért Közalapítvánnyal megkötött 

kölcsönszerződés értelmében az önkormányzat, mint kölcsönadó részéről a közalapítvány, 

mint kölcsönvevő részére átadott 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint kölcsönösszeg 

megtérülésének tekinti azt, hogy a közalapítvány a kölcsönösszegből vásárolt tárgyi 

eszközöket az önkormányzat tulajdonába adja, így az önkormányzat a kölcsönszerződésből 

eredő egyéb követelést a közalapítvánnyal szemben nem támaszt. 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

módosított kölcsönszerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 



 

- A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi 

kiegészítő támogatás pályázati forrás igénybevétele 

 

Sebők Lajos polgármester: 

A belügyminiszter 39/2013. (VII. 31.) BM rendelete a megyei önkormányzati tartalékról és a 

helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 

támogatásról pályázati forrás igénybevételére Pécsely Község Önkormányzata pályázatot 

nyújthat be, vissza nem térítendő támogatás megítélésére. A támogatási igényt 2013. 

szeptember 30-áig lehet benyújtani. 

A pályázati kiírásban foglalt céloknak és feltételeknek az önkormányzat megfelel, így 

tekintve az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetét a polgármester javasolja a pályázat 

benyújtását és javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a pályázat benyújtására és a  

szükséges intézkedések megtételére. 

 

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: 

 

69/2013. ( VIII. 26.) Kt. határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be vissza nem 

térítendő támogatás megítélésére a belügyminiszter 39/2013. (VII. 31.) BM rendelete a 

megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 

szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásról pályázati forrás igénybevételére. 

 

A támogatási igény benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a  

pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 



- Létszámcsökkentési pályázat III. ütem 

 

Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a napirendet. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok és 

társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről 

szóló 5/2013. (III. 14.) BM rendelet alapján Létszámcsökkentés II. ütem tárgyában 

támogatásra Balatonszőlős Község Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat útján 

benyújtott igényét a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság Államháztartási 

Irodája elbírálni nem tudta, mert az államkincstár által kiírt hiánypótlási felhívásban 

foglaltakat az önkormányzat határidőben pótolni nem tudta, így a beadott pályázat 

visszavonásra került, így az önkormányzatnak lehetősége van a pályázat III. ütemében annak 

ismételt benyújtására. 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a gesztor önkormányzat 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2013. (III. 14.) BM 

rendeletben foglaltaknak megfelelően ismételten pályázatot kíván benyújtani a támogatás 

igényléséhez, melynek elbírálásához a Pécsely Község Önkormányzatának a BM rendeletben 

foglaltaknak megfelelő nyilatkozata szükséges. 

Polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület hozza meg erre vonatkozó döntését a 

fentiekben kifejtettek szerint. 

 

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: 

 

70/2013. ( VIII. 26.) Kt. határozat 

 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok és 

társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről 

szóló 5/2013. (III. 14.) BM rendelet alapján Létszámcsökkentés III. ütem tárgyában 



Balatonszőlős Község Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat útján pályázatot kíván 

benyújtani, így Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a létszámcsökkentési 

pályázat benyújtásához meghozza az alábbi döntését: 

 

Pécsely Község Önkormányzatának képviselő-testülete Balatonszőlős Község 

Önkormányzata, mint volt gesztor önkormányzat útján pályázatot kíván benyújtani a 

fentiekben részletezett pályázati kiírás III. ütemében a létszámcsökkentési döntéseivel 

kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére a Balatonszőlős és Pécsely 

Községek Körjegyzőségének 2012. december 31. napjával történt megszüntetésével 

összefüggésben felmerült létszámcsökkentések tekintetében. 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az intézményei 

létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-

átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a felmentéssel vagy 

rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről a Balatonszőlős és Pécsely Községek 

Körjegyzőségének megszűnésekor. Azon köztisztviselők tekintetében, akiknek jogviszonyát 

a körjegyzőség megszűnésével és a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő 

csatlakozással összefüggésben szüntették meg, a továbbfoglalkoztatásuk nem volt lehetséges, 

illetve őket a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal nem kívánta és a jövőben sem 

kívánja foglalkoztatni. 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az önkormányzat 

fenntartói körén belül, költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál, illetve a 

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatalnál, annak intézményeinél és 

munkaszervezeténél – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 

álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás 

következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel 

érintett álláshelyen – foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 

megszakítása nélküli foglalkoztatására nem volt és nincs lehetőség. 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 

létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatott jogviszonyát megszüntető okirat kiállításának 

dátuma 2012. december 14. napja. 

 



Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy amennyiben a 

támogatásról szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére 

visszaállítja, hogy az - települési önkormányzati rendeleten vagy társulási tanácsi 

határozaton kívüli - jogszabályváltozásból adódó, és azt az igénylő számára kötelezően 

ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé, ezen álláshely megszüntetésére 

jóváhagyott támogatásról 

a) a 2013. évben köteles haladéktalanul lemondani, és erről az Igazgatóságon keresztül a 

minisztériumot tájékoztatni, 

b) 2013. évet követően köteles haladéktalanul lemondani, és a már folyósított támogatást 

visszafizetni. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a jogtalanul 

igénybe vett összeg után kamatot fizet a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés 

napjáig. 

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 19:40 órakor bezárta.  

 

K.m.f. 

 

    Sebők Lajos                               dr. Tárnoki Richárd 

   polgármester                                jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:   

             dr. Endrédy Renáta 

              jegyző megbízottja 
 


