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(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.) 

 

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 2. 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 menetét 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi 

 

 

17/2014. (02.13.) határozatot: 

 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

 

1. Ivóvíz pályázat 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 

2. Falugondnoki autó pályázatíró és közbeszerző szerződése 

 Előadó: Sebők Lajos polgármester 

3. Műszaki ellenőri díj 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 

4. Önkormányzati térinformatikai rendszer 

Előadó : Sebők Lajos polgármester 

5. Választási bizottság tagjai 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 

6. Vegyes ügyek 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 

 

 

 



NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. Ivóvíz pályázat  

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 

 

A 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatásról és az egészséges ivóvízzel 

való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 8/2014. (I. 31.) BM rendelet a 

Magyar Közlöny 13. számában megjelent. A pályázatok benyújtásának határideje az ÖNEGM 

rendszerben 2014. február 14. Pécsely Község Önkormányzata a korábbi években is pályázott 

a támogatásra. 

 

A polgármester javasolja a pályázat benyújtását és a polgármester felhatalmazását a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

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: 

18/2014. (02.13.) határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás magas ráfordításainak támogatására a belügyminiszter által közzétett 

rendeletnek megfelelően.  

A képviselő-testület megbízza Sebők Lajos polgármestert, hogy a jóváhagyott pályázati 

anyag benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg, nyilatkozatokat írja alá. 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Falugondnoki autó 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 



A polgármester tájékoztatása szerint a település a 103/2012. (XI.08.) VM rendelet szerint, a 

vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól 

igénybe vehető támogatás jogcímére kérelmet nyújtott be a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A kérelem alapján Pécsely pénzügyi támogatást nyert az Európai 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és a Magyar Kormány által biztosított forrásból 1 db 

új mikrobusz beszerzésére. 

Pécsely község a pályázat megírásával Henn Zsolt egyéni vállalkozót bízta meg 150.000 

Ft+ÁFA díjért. A polgármester javasolja Henn Zsolt részére a szerződés alapján járó 150.000 

Ft+ÁFA összeg kifizetését. 

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: 

19/2014. (02.13.) határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a szerződés alapján járó 

150.000 Ft+ÁFA összeg kifizetését Henn Zsolt részére. 

A képviselő-testület megbízza Sebők Lajos polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A polgármester tájékoztatása szerint a mikrobusz közbeszerzési eljárás útján történő 

beszerzéséhez közbeszerző megbízása szükséges. A Firmiter Bt. által küldött ajánlat szerint a 

Bt. 45.000 Ft+ÁFA megbízási díjért vállalja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását.  

Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat kitöltése szükséges minden képviselő 

tekintetében továbbá a Bíráló Bizottságba meghatározott személy esetében is. 

A teljes dokumentáció és szerződés tervezet minden képviselőnek kiküldésre került. 

A polgármester javasolja közbeszerzési tanácsadóként megbízni a Firmiter Bt-t és felkérni a  

közbeszerzési eljárás lebonyolítására. 



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: 

20/2014. (02.13.) határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Firmiter Bt.-vel 45.000 

Ft+ÁFA megbízási díjért történő szerződéskötést a falugondnoki mikrobusz beszerzésére 

közbeszerzési eljárás keretében és a közbeszerzési eljárás lebonyolítására, dokumentációk 

elkészítésére, a képviselő-testület a megbízási díjat a 2014. évi költségvetése terhére állapítja 

meg. 

A képviselő-testület megbízza Sebők Lajos polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és a szerződés aláírására. 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A polgármester javasolja a Közbeszerzési szabályzat elfogadását. 

(A Közbeszerzési szabályzat jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.) 

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: 

21/2014. (02.13.) határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pécsely Község Közbeszerzési 

Szabályzatát megismerte, megtárgyalta. 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pécsely Község Közbeszerzési 

Szabályzatát elfogadja. 



A képviselő-testület megbízza Sebők Lajos polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

A polgármester javasolja a Közbeszerzési Terv elfogadását. 

(A Közbeszerzési Terv jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.) 

 

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: 

22/2014. (02.13.) határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pécsely Község Közbeszerzési Tervét 

megismerte, megtárgyalta. 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pécsely Község Közbeszerzési Tervét 

elfogadja. 

A képviselő-testület megbízza Sebők Lajos polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A polgármester javasolja az ajánlattételi felhívás elfogadását. 

(Az ajánlattételi felhívás jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.) 

 



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: 

23/2014. (02.13.) határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pécsely Község közbeszerzési 

ajánlattételi felhívását megismerte, megtárgyalta. 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pécsely Község közbeszerzési 

ajánlattételi felhívását elfogadja. 

A képviselő-testület megbízza Sebők Lajos polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

A polgármester javasolja az Ajánlattételi Dokumentáció elfogadását. 

(Az Ajánlattételi Dokumentáció jelen jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.) 

 

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: 

24/2014. (02.13.) határozat 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pécsely Község Ajánlattételi 

Dokumentációját megismerte, megtárgyalta. 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pécsely Község Ajánlattételi 

Dokumentációját elfogadja. 

A képviselő-testület megbízza Sebők Lajos polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 



Határidő: azonnal 

 

 

A polgármester javasolja a bíráló bizottság személyi összetételének meghatározását: 

 Név A Kbt. 22.§ (4) bekezdése 

szerinti szakértelem 

(közbeszerzés tárgya 

szerinti; közbeszerzési; jogi; 

pénzügyi) 

Bíráló Bizottság elnöke dr. Holéczy-Kőrösi Boglárka jogi szakértelem 

Kosler Zoltán Közbeszerzés tárgya 

szerinti szakértelem 

Bíráló Bizottság tagjai 

Harsányi István közbeszerzési és pénzügyi 

szakértelem 

 

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: 

25/2014. (02.12.) határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pécsely Község közbeszerzési bíráló 

bizottság személyi összetételének meghatározását megismerte, megtárgyalta.  

 Név A Kbt. 22.§ (4) bekezdése 

szerinti szakértelem 

(közbeszerzés tárgya 

szerinti; közbeszerzési; jogi; 

pénzügyi) 

Bíráló Bizottság elnöke dr. Holéczy-Kőrösi Boglárka jogi szakértelem 

Bíráló Bizottság tagjai Kosler Zoltán Közbeszerzés tárgya 

szerinti szakértelem 



 Harsányi István közbeszerzési és pénzügyi 

szakértelem 

 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pécsely Község közbeszerzési bíráló 

bizottság személyi összetételének meghatározását elfogadja. 

A képviselő-testület megbízza Sebők Lajos polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A polgármester javasolja a felkérendő ajánlattevők meghatározását: 

Vörös Szerviz Kft., 9700 Szombathely, Pálya u. 3. 

Ring - Autó Kft., 8200 Veszprém Észak-keleti útgyűrű 18. 

Porsche Inter Auto Hungaria Kft. Porsche Győr telephely, 9024 Győr, Pápai út hrsz.:2854/a. 

 

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: 

26/2014. (02.13.) határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pécsely Község közbeszerzési eljárásban 

felkérendő ajánlattevők meghatározását megismerte, megtárgyalta. 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pécsely Község közbeszerzési eljárásban 

felkérendő ajánlattevők meghatározását elfogadja: 

Vörös Szerviz Kft., 9700 Szombathely, Pálya u. 3. 

Ring - Autó Kft., 8200 Veszprém Észak-keleti útgyűrű 18. 



Porsche Inter Auto Hungaria Kft. Porsche Győr telephely, 9024 Győr, Pápai út hrsz.:2854/a. 

 

A képviselő-testület megbízza Sebők Lajos polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. Műszaki ellenőri díj  

Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a napirendet. 

Pécsely Község Önkormányzata megbízási szerződést kötött az SD Bau Mérnöki Iroda Kft.-

vel (képviseletét Soós Norbert látja el), mely szerződés tárgya a pécselyi 171-es és 173-as 

hrsz-ú ingatlanokon megvalósuló templomkert pályázat kapcsán a kivitelezési munka műszaki 

ellenőri feladatai. 

A pályázat elkészítésre és benyújtásra került és a projektet a minisztérium támogatta, de 

annak megvalósítására önerő hiányában nem került sor, a megbízási szerződésben foglaltak 

teljesültek, de a megbízási díj kifizetésére forráshiány miatt az elmúlt évben nem került sor, a 

fizetendő összeg 25.000 Ft+ÁFA. 

Az ADITUS Zrt. kifizette Kovács Zsolt részére a templomkert pályázat során végzett 

projektmenedzseri munkáért járó 50.000 Ft+ÁFA összeget, így ezt a Zrt. részére kell kifizetni. 

Balogh Ágnes táj-és kertépítész mérnök tervezési tevékenysége kapcsán további 200.000 

Ft+ÁFA elektromos tervezési munkadíj kifizetése szükséges a templomkert pályázat 

keretében. 

Polgármester javasolja a szerződésekben foglalt összegek kifizetését a 2014. évi 

költségvetésből a dologi kiadások terhére. 

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: 



27/2014. ( 02.13.) határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az SD Bau Mérnöki Iroda Kft.-vel 

megkötött megbízási szerződést és az abból adódó kötelezettségek teljesítésének ügyét 

megismerte, megtárgyalta. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Alap keretei között a falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető 

támogatásokra benyújtandó támogatási pályázat kivitelezésének műszaki ellenőrzése kapcsán 

az SD Bau Mérnöki Iroda Kft. által kibocsátott számlát kiegyenlíti a 2014. évi költségvetésből 

a dologi kiadások terhére, a fizetendő összeg 25.000 Ft+ÁFA. 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

28/2014. ( 02.13.) határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kovács Zsolttal megkötött 

megbízási szerződést és az abból adódó kötelezettségek teljesítésének ügyét megismerte, 

megtárgyalta. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Alap keretei között a falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető 

támogatásokra benyújtandó támogatási pályázat kivitelezésének projektmenedzseri 

tevékenysége kapcsán az ADITUS Zrt. által kibocsátott számlát kiegyenlíti a 2014. évi 

költségvetésből a dologi kiadások terhére, a fizetendő összeg 50.000 Ft+ÁFA. 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 



29/2014. ( 02.13.) határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balogh Ágnessel megkötött 

megbízási szerződést és az abból adódó kötelezettségek teljesítésének ügyét megismerte, 

megtárgyalta. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Alap keretei között a falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető 

támogatásokra benyújtandó támogatási pályázat elektromos tervezése kapcsán a Balogh 

Ágnes által kibocsátott számlát kiegyenlíti a 2014. évi költségvetésből a dologi kiadások 

terhére, a fizetendő összeg 200.000 Ft+ÁFA. 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

4. Önkormányzati térinformatikai rendszer 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 

A polgármester tájékoztatása szerint a Fókusz Geodézia Kft. ajánlatot tett a 2013. évben a 

földhivatali térképekben bekövetkezett változások átvezetésére az Önkormányzat 

térinformatikai rendszerén 160.000 Ft+ÁFA vállalkozói díjért. A polgármester javasolja, hogy 

a Képviselő-testület fogadja el az ajánlatot. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta meg: 

 

30/2014. (02. 13.) határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fókusz Geodézia Kft. 

térinformatikai alaptérkép változásvezetésére adott ajánlatát megismerte, megtárgyalta és 



felhívja a polgármestert, hogy a Fókusz Geodézia Kft.-vel szerződést kössön, az 

Önkormányzat képviseletében, továbbá felhatalmazza a változásvezetés költségeinek 

kifizetésére 160.000 Ft+ÁFA összegben a 2014. évi költségvetés terhére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

5. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

A Magyar Köztársaság Elnöke az Országgyűlési Képviselők 2014. évi választását 2014. 

április 6. napjára tűzte ki. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 14. § (1) 

bekezdése alapján: „A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a 

törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény 

megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság 

érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.” 

Ugyanezen § (2) bekezdése választási bizottságként említi a helyi választási bizottságot. 

Az egy szavazókörrel rendelkező településen a szavazatszámláló bizottság feladat- és 

hatáskörét a helyi választási bizottság gyakorolja. 

Az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság legalább öt tagból és 

legalább két póttagból áll. 

A korábban megválasztott bizottsági tagok közül több tag, illetve póttag nem tudja vállalni a 

megbízatást, e miatt a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében új 

bizottsági tagokat, póttagokat szükséges választani. Az előterjesztés határozati javaslatában a 

megbízatást vállaló régi és új választott tag és póttag felsorolásra került. 

A Ve. alapján a bizottság tagjait és szükséges számban a póttagokat a települési 

önkormányzat képviselő-testülete választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője 

tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell 

megválasztani. 



A helyi választási bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi 

névjegyzékben szereplő választópolgár lehet választott tagja, aki az országgyűlési képviselők 

választásán jelöltként indulhat. 

Nem lehet tagja a választási bizottságnak a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, 

alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar 

Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet a bizottság 

választott tagja az előzőekben foglaltakon túl párt tagja, a választókerületben jelöltet állító 

jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi 

államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 

törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi 

területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati 

jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a 

közalkalmazott kivételével, állami vezető. 

Az indítványomban javasolt személyek a Ve. szerinti jogszabályi kritériumoknak 

megfelelnek. 

A Ve. 25.§ alapján a bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem 

nyújtható be. A megválasztásukról egy szavazással dönt a képviselő-testület.  

Az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottságba a 

választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek 

két-két tagot bízhatnak meg. A helyi választási bizottság tagja és póttagja a polgármester előtt 

az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel 

esküt vagy fogadalmat tesznek. 

Kérem Önöket, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassák meg, és a helyi választási 

bizottsági tagokat, illetve póttagokat - a szavazás eredményes lebonyolítása érdekében - 

válasszák meg.  

A fentiek alapján a mellékelt határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé és 

kérem annak elfogadását. 

dr. Tárnoki Richárd 

jegyző-HVI vezető, 



képviseletében: dr. Endrédy Renáta aljegyző 

 

……./2014. (……) határozati javaslat: 

Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvényben biztosított jogkörében eljárva a helyi választási bizottságok tagjaivá és 

póttagokká az alábbi személyeket választja meg. 

Tagok: 

Vörös Ernőné   8245 Pécsely, Balatoni út 9. 

Havasi Ottóné   8245 Pécsely, Iskola u. 182. 

Liga Andrea   8245 Pécsely, Balatoni út 16. 

Fejes Béla   8245 Pécsely, Hosszú u. 82. 

Kósa Sándor   8245 Pécsely, Vásártér u.148.  

Póttagok: 

Szalai Gézáné   8245 Pécsely, Balatoni út 1. 

Szőnyi Tímea   8245 Pécsely, Hosszú u. 56/a  

 

Határid ő: 2014.április 4. 

Felelős:  dr. Tárnoki Richárd jegyző a HVI vezetője a megbízólevelek átadásáért 

 Sebők Lajos polgármester az eskü kivételéért 

 

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: 

 



31/2014. ( 02. 13.) határozat 

Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvényben biztosított jogkörében eljárva a helyi választási bizottságok tagjaivá és 

póttagokká az alábbi személyeket választja meg. 

Tagok: 

Vörös Ernőné   8245 Pécsely, Balatoni út 9. 

Havasi Ottóné   8245 Pécsely, Iskola u. 182. 

Liga Andrea   8245 Pécsely, Balatoni út 16. 

Fejes Béla   8245 Pécsely, Hosszú u. 82. 

Kósa Sándor   8245 Pécsely, Vásártér u.148.  

Póttagok: 

Szalai Gézáné   8245 Pécsely, Balatoni út 1. 

Szőnyi Tímea   8245 Pécsely, Hosszú u. 56/a  

 

Határid ő: 2014.április 4. 

Felelős:  dr. Tárnoki Richárd jegyző a HVI vezetője a megbízólevelek átadásáért 

 Sebők Lajos polgármester az eskü kivételéért 

 

6. Vegyes ügyek 

A. Önkormányzati bérlakás 

A polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Pécsely, Templom utca 7. 

szám alatti három szobás önkormányzati bérlakás bérletére szóló pályázati felhívásra eddig 

két kérelem érkezett. 

B. Javaslat a jövőbeni pályázatokra vonatkozóan 



A polgármester álláspontja szerint a Pécsely Község Önkormányzata által korábban 

benyújtott pályázatok csekély sikerére tekintettel szükséges lenne új pályázatíróval felvenni a 

kapcsolatot.  

A polgármester tájékoztatása szerint Kovács Zsolt egyéni vállalkozó ajánlatot tett a fenti 

tevékenység ellátására az alábbi feltételekkel: a pályázatfigyelést ingyenesen végezné, a 

pályázatírás a pályázat méretétől függően átlagosan bruttó 150.000 Ft összegbe kerülne, 

sikeres pályázat esetén pedig 2-3 %-os sikerdíj kifizetésére tartana igényt.  

A polgármester felkérte Kovács Zsoltot az óvoda felújításához megfelelő pályázatok 

figyelésére, javasolja továbbá Kovács Zsolttal egy elvi keretszerződés megkötését a 

pályázatfigyelésre és a későbbi pályázatok megírására. 

 A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta meg: 

 

32/2014. (02. 13.) határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

Kovács Zsolttal a pályázatfigyelésre és a későbbi pályázatok megírására történő elvi 

keretszerződés megkötésére.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

C. Kemence építése 

A polgármester tájékoztatása szerint az Alapítványi Iskolát működtető Balaton-felvidéki 

Oktatási Alapítvány kültéri kemencét szeretne építeni az Iskola udvarán, amennyiben ahhoz 

az épület valamennyi tulajdonosa hozzájárul. Erről döntés a 2014. március 24-én tartandó 

együttes testületi ülésen születhet. 

 

Beszámoló az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről 



- A Bakony Gaszt jól működik, elégedettek vele.  

- Az Alapítványi Iskola működik, a Kormányhivatalnak eddig észrevétele nincs a 

működéssel kapcsolatban. A tervek szerint a továbbiakban felső tagozat és gimnáziumi 

osztályok indítását is tervezik, jelenleg 1 nappali tagozatos, 2 egyéni tanrendes és kb. 30 

magántanulójuk van. Március 15-én ünnepség tartását tervezik. 

- Dr. Gógl Álmos Zalán február 19-től heti egyszer, szerdánként tart rendelést 

Pécselyen. 

- A szociális tüzifa kiosztása lassan a végéhez ér, nyolcan kaptak egyenként 3 m3 

tüzifát. 

- Polgármester saját hatáskörben döntést nem hozott. 

- A polgármester tájékoztatása szerint valamennyi képviselő eleget tett 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének. 

- Az állami fenntartású iskola indításához szükséges szülői aláírások gyűlnek, azokat be 

fogják nyújtani az állagmegóvási kötelezettség vállalásáról hozott határozat mellékleteként a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz. 

- A polgármester információi szerint azon települések, amelyek eddig nem részesültek 

adósság-konszolidációban, március 31-ig bezárólag támogatást kapnak az államtól. 

- A Balatonfüredi Többcélú Társulás tulajdonát képező rendezvénysátort Tihany 

Önkormányzata megvásárolta. Pécsely jelezte Tihany felé, hogy a nyár folyamán egy hétig 

tart igényt a sátorra, Tihany a használathoz hozzájárult. 

 

Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 18:30 órakor bezárta. 

                                                                   k. m. f. 

 

 

 

 Sebők Lajos      dr. Tárnoki Richárd 

   polgármester          jegyző  

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:   

        dr. Endrédy Renáta 

                aljegyző 


