
 

Pécsely Község Önkormányzata 

 P É C S E L Y 

_____________________________ 

Szám:201/ 1 -20/2014. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Képviselő-testület 2014. április 22-én megtartott soron következő rendes üléséről. 

 

 

Jelen vannak:   ifj. Sebők Lajos         polgármester 

    Kosztor Lajos                     alpolgármester 

    Szélesi László 

    Szűcs Sándor                     k é p v i s e l ő k 

 

                                               Kósáné Szakonyi Zsuzsanna igazoltan távol van. 

 

    Dr. Holéczy- Kőrösi Boglárka osztályvezető, a Jegyző megbízottja 

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

(A megbízás jelen jegyzőkönyv 2. 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 3. 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 4 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 4 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi: 

 

 47 /2014. (04. 22.) 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.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 

3.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 

4.) A falugondnoki autó beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás 

Előadó Sebők Lajos polgármester 

5.) Szociális rendelet felülvizsgálása 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 

6.) Vegyes ügyek 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. Beszámoló az előző testületi-ülés óta tett intézkedésekről 

 

• A Belügyminiszter 10/2014. (II. 19.) BM rendeletében az 

adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok részére 



kiírt pályázati eljárásban megnyert 10.000.000 Ft megérkezett az 

Önkormányzat számlájára, 3 hónapos futamidőre le lett kötve; 

• Pécsely korábban pénzügyi támogatást nyert az Európai Mezőgazdasági és 

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

mikrobusz beszerzésére, a közbeszerzési eljárásban megérkeztek a gépjármű 

beszerzésére adott árajánlatok; 

• Az eladásra szánt önkormányzati ingatlanok tekintetében Molnár Ferenccel 

aláírásra került a szerződés, a másik ingatlan eladásáról még nem lehet biztosat 

tudni, mivel az ajánlattevők mégsem biztos, hogy megveszik. 

2.Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója:  

Sebők Lajos polgármester: szóban ismerteti a napirendi pontot. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.§ (1) bekezdése, valamint a 

249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. §.(1) bekezdése értelmében az önkormányzat a 

tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amelynek része a szöveges beszámoló is. 

Fenti törvényi rendelkezéseknek az alábbiakban teszünk eleget: 

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 

Pécsely Község Önkormányzatának 2013.évi gazdálkodását a gazdaságpolitikai intézkedések 

mellett más tényezők is befolyásolták. 

Támogatásértékű működési kiadásokból az  óvoda fenntartásra 6.920 e Ft, közös hivatalhoz 

való hozzájárulásra 3.361 e Ft összeg került kifizetésre. A gyermekjóléti szolgálatnak 2013. 

évben  470 e Ft került átutalásra. 

A Református Elemi Iskola fenntartásához 8.523 e Ft-tal járultunk hozzá.  

A beszámoló elemzése során megállapítható, hogy a pécselyi Önkormányzat 2013 évben 

ellátottak pénzbeli juttatásai címén 1.287 e Ft-ot fizetett ki mely a tervezett 80 %-a. 

Az Önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló pályázaton 7.043 e Ft 

támogatásban részesült mely a közüzemi számlák kiegyenlítésére és közös feladatellátáshoz 

kapcsolódó fizetési kötelezettségek rendezésére került felhasználásra. 

 



Ebben az évben – az előző évekhez hasonlóan – a vagyon csökkenése a jellemző. Felújítási 

kiadásként a Zádorvár pályázattal kapcsolatban elkészült megvalósíthatósági tanulmány került 

kifizetésre. Beruházás keretében a szennyvízhálózat működéséhez szükséges átemelő 

szivattyú került megvásárlásra. 

2012. évben pályáztunk a templom járda világítás korszerűsítésére, de sajnos mivel a 

beruházást anyagi okokból 2013 őszén nem tudtuk elkezdeni a pályázati támogatásától 

elestünk.  

Az önkormányzat tekintetében a településen állami fenntartásba kerülő intézmény nem volt. 

2. A vagyon alakulása 

Önkormányzatunk pénzforgalmi bevételi előirányzata 2013.évben 70.175 e Ft volt. A bevételi 

terv   85%-ban teljesült (tényleges bevételek összege 60.061 e Ft). 

Összbevételeinkből az intézményi működési bevétele 5.402 e Ft volt, melyből a 

kamatbevétel 2013. évben 20 e Ft. 

Közhatalmi bevétel 19.851 e Ft, melyből kommunális adó bevétel 9.885 e Ft, idegenforgalmi 

adó bevétel 391 e Ft, iparűzési adóból 6.442 e Ft bevétel keletkezett.  

Felhalmozási és tőkejellegű bevételünk 1.965 e Ft, mely a tervezett  87 %-a. A működési és 

felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 83 %-ban teljesültek.  

Önkormányzatunk pénzforgalmi kiadási előirányzata 70.175 e Ft. A tényleges kiadások 

összege pedig 54.914 e Ft ez  78 %-os teljesítést mutat. 

A terv és tényadatok megoszlása az alábbi: 

           e/Ft 

         Eredeti          Módosított      Tény 

- személyi jellegű juttatás:       13.190            12.897       11.925 

- munkaadói járulék:          3.647              3.568       2.742   

- dologi kiadás:        16.723            17.095                17. 435 

- támogatás ért. működési kiadás:      15.253            20.608                11.966 



- mük. célu pe átad. államh.kivülre:        3.100                     8.523                  8.523 

- kölcsön nyújtása:                                           -   -          200 

- ellátottak pénzbeli juttatásai        1.600   1.600        1.287 

- felújítási és felhalmozási kiadások         5.300                     5.501       1.574 

- belföldi finanszírozás kiadásai             -                 -                  - 

- tartalékok              383     386                 - 

- függő, átfutó kiadások    -        -              -738 

 

ÖSSZESEN:         59.196           70.175               54.914 

A tervezett adatokhoz képest a személyi jellegű juttatások 92 %-os teljesítést mutatnak. 

A dologi kiadások az előirányzathoz képest 101 %-ban teljesültek. 

Felhalmozási kiadásunk 2013. évben 1.574 e Ft volt.  

Az egyéb működési célú kiadások tényleges összege 20.689 e Ft, amely nagyrészért a 

Balatonfüredi Önkormányzatnak fizetendő hozzájárulásokból és az iskola támogatásokból 

tevődik össze.  

Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 1.287 e Ft-ot fizettünk ki, melyből átmeneti 

segélyezésre 353 e Ft került kifizetésre. 

Vis major feladattal kapcsolatos kiadásunk nem volt. 

Az 2013 évben az Önkormányzat módosított pénzmaradványa 7.337 e Ft, melyből a 

pénzkészletünk 2.129 e Ft. 

Az Önkormányzati mérleg, záró főösszege 2012. évhez képest (377.813 e Ft) csökkent, 

367.141 e Ft. 

A csökkenés fő oka, hogy beruházásra szinte ez évben is alig fordítottunk, viszont nagy az 

éves értékcsökkenés összege, jelentős felújításra már évek óta nem került sor. 

3. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása 



Az Önkormányzatnak hosszú lejáratú hitele nincs. Rövid éven belüli hitel felvételére sem 

került sor ebben az évben. Kötvény állományunk nem keletkezett. 

Fentiek alapján a polgármester javasolja a 2013. évi költségvetési beszámoló elfogadását. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

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

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

meg: 

 

48/2014. (04. 22.) határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolóját megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett 

döntött. 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

Rendelet tervezet 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2014. (    .) önkormányzati rendelete 

a 2013. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§-a,, 

valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján, a 2013. 

évi gazdálkodásról az alábbi rendeletet fogadja el. 



1. §. A Képviselő-testület a város 2013. évi gazdálkodásának beszámolóját a 4. számú 

mellékletnek megfelelően: 

 

      63 311 e Ft teljesített költségvetési bevétellel 

               0 e Ft teljesített finanszírozási bevétellel, ebből 

               0 e Ft teljesített belső hiány finanszírozási bevétellel 

               0 e Ft teljesített külső hiány finanszírozási bevétellel 

        -3250 e Ft teljesített kiegyenlítő, függő, átfutó bevétellel 

      55 652 e Ft teljesített költségvetési kiadással 

               0 e Ft teljesített finanszírozási kiadással 

          -738 e Ft teljesített kiegyenlítő, függő, átfutó kiadással 

      

elfogadja. 

 

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i vagyonát a 1. sz. 

mellékletben szereplő egyszerűsített mérleg adatai alapján 367 141 e Ft-ban 

állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 2. sz. 

melléklet szerint hagyja jóvá, melyben a teljes kiadási főösszeg 54 914 e Ft, a teljes 

bevételi főösszeg 60 061 e Ft. 

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány 

kimutatását a 3. sz. mellékletnek megfelelően jóváhagyja, melyben a módosított 

pénzmaradvány összege 7 337 e Ft. 

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételi előirányzatok teljesítését az 5. számú 

mellékletek, a működési kiadási előirányzatok teljesítését a 6., 7. számú mellékletek 

szerinti részletezésben jóváhagyja. 



4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait 393 eFt, felújítási kiadásait 

1 181 e Ft összegben a 8.  számú melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja. 

5. § A Képviselő-testület jóváhagyja a normatív állami hozzájárulások, a normatív, kötött 

felhasználású támogatások, a központosított és egyéb kötött felhasználású támogatások 

költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a          számú mellékletnek 

megfelelően. 

6. § Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3§-a szerinti adósságot keletkeztető ügylete és több 

éves kihatással  járó döntése nem volt. A közvetett támogatásokat tartalmazó 

kimutatásokat a 10.sz. melléklet, a vagyonkimutatását a 11.,11/a,b. sz. melléklet, és a 

pénzeszközének változását a 21. sz. melléklet szerint. 

7. § A Képviselő-testület a zárszámadási rendelet tájékoztató jellegű mellékleteit az alábbiak 

szerint jóváhagyja: 

Törlések a követelés állományból 12. sz. melléklet, részesedések és értékpapírok 

állománya 13. sz. melléklet, immateriális javak és tárgyi eszközök nettó érték és 0-ra leírt 

eszközök, immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, 

koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 14. sz. 

melléklet, a követelések részletezését 18. sz. melléklet, a kötelezettségek részletezését 19. 

sz. melléklet, a befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok 

állományának és értékvesztésének alakulását 20. sz. melléklet, a költségvetési 

előirányzatok egyeztetését 21. sz. melléklet, az önkormányzat által folyósított ellátások 

részletezését 23. sz. melléklet, a költségvetési szervnél foglalkoztatottak létszámát és 

személyi juttatásait    . sz. melléklet, és az Európai Uniós támogatással megvalósuló 

projektek jelenleg nincs. 

8. § (1)A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. 

(III.14.) rendelet, és az azt módosító a 8/2013. (IX.25.), és a 2/2014. (II.02.) rendelet 

hatályát veszti. 

Sebők Lajos      Dr. Tárnoki Richárd 

Polgármester       Jegyző 



E rendelet 2014.                 napján kihirdetésre került. 

 

          Dr. Tárnoki Richárd 

                     jegyző 

 

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

szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2014. ( IV. 22.) önkormányzati rendelete 

a 2013. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról 

 

3.Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzat módosítása: 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 

A 2014. évi költségvetés ismételt módosítása szükséges az alábbi indokok miatt: 

• A Belügyminiszter 10/2014. (II. 19.) BM rendeletében az adósságkonszolidációban 

részt nem vett települési önkormányzatok részére kiírt pályázati eljárásban megnyert 

10.000.000 Ft megérkezett az Önkormányzat számlájára.  

• A falugondnoki autó beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban az 

utófinanszírozottságra tekintettel az Önkormányzatnak hitelt kell felvennie a Porsche 

Bank Zrt.-től. 

• A Hargitai és Társa Fogorvosi Szolgáltató és Tanácsadó Bt. a megváltozott 

jogszabályi környezetre tekintettel új eszközök beszerzését kéri az Önkormányzattól a 

közte és az önkormányzat között fennálló szerződésben foglaltak alapján. A 

beszerzendő eszközök összértéke bruttó 152 681 Ft. 

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

ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 8/2014. (I. 31.) 

BM rendeletben foglalt támogatásra benyújtott pályázaton nyert az Önkormányzat, 



azonban a befolyt összeget a későbbiekben a Bakonykarszt Zrt. részére szükséges 

továbbutalni. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

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

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

meg: 

49/2014. (04. 22.) határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés módosítási 

javaslatait megismerte, megtárgyalta és annak elfogadásáról döntött. 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

Rendelet tervezet 

Pécsely Község Önkormányzatának 

/2014. (    .) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (02.11.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Pécsely Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdésében f) pontjában meghatározott, a következőket rendeli el: 

1. § Pécsely Község Önkormányzatának, az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

1/2014. (02.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2.§ 

(1),(4) helyébe a következő rendelkezés lép: 

 (1) Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 96.270 

ezer forintban (továbbiakban e Ft) Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben: 



 

Költségvetési bevételek előirányzata:    76.294 e Ft 

Finanszírozási bevételek előirányzata:      7.276 e Ft 

 Ebből:belső hiány       7.276 e Ft 

 Külső hiány      12.700 e Ft 

Költségvetési kiadások előirányzata:    83.570 e Ft 

Finanszírozási kiadások előirányzata:    12.700 e Ft 

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzat-

csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel 

állapítja meg: 

I. Működési kiadások        Eredeti ei     

Módosított ei. 

1. Személyi juttatások               9.698 e forint       

9.698 e forint 

2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó           2.391 e forint              

2.391 e forint 

3. Dologi kiadások             17.025 e forint            17.025 e 

forint 

4. Ellátottak pénzbeni juttatásai              1.600 e forint       

1.600 e forint 

5. Egyéb működési kiadások 

5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre         20.956 e forint     

20.956 e forint 

5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre            8.378 e forint       

8.759 e forint 

5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 



áh-n kívűlre                       0 e forint              0 e 

forint 

5.4. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)   918 e forint          

248 e forint 

  

II. Felhalmozási kiadások 

1. Beruházások                                                 10.000 e forint      

22.860 e forint 

2. Felújítási kiadások                         0 e forint              0 e 

forint 

3. Egyéb felhalmozási kiadások                    0 e forint              

0 e forint 

3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre                 0 e forint              

0 e forint 

3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre                 0 e forint              

0 e forint 

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása   

  

                 áh-n kívülre                      0 e forint

              0 e forint 

         

III. Finanszírozási kiadások 

 1.1. Hitel-, kölcsön törlesztése áh-n kívülre      0  e forint     12.700 e 

forint 

 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai       0  e forint              0 e 

forint 



 

2.§.A költségvetési rendelet 3.§. (2), (3) és (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként az 3. számú melléklet tartalmazza. 

a. Az Önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti 

részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza 29.725 e Ft összegben. 

 

(3) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 22.860 e Ft-ot fordít, az 5. tábla szerinti 

részletezésben. 

 

(6) Az általános tartalék összege: 248 e Ft. 

 

3.§ A költségvetési rendelet 1 - 6  melléklete helyébe, e rendelet  1 - 6. melléklete lép. 

Záró rendelkezések 

4.§ Ez a rendelet, kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.  

 

Sebők Lajos        Dr. Tárnoki Richárd 

polgármester                 jegyző  

 

E rendelet 2014.                 napján kihirdetésre került. 

 

          Dr. Tárnoki Richárd 

                     jegyző 

 

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

szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 



Pécsely Község Önkormányzatának 

5/2014. ( IV.22.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (02.11.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

4.)A falugondnoki autó beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 

A falugondnoki autó beszerzése kapcsán három cég részére küldtünk ajánlattételi felhívást és 

dokumentációt, ezek közül a Ring-Autó Kft. nyújtotta be ajánlatát az ajánlattételi határidőn 

belül. A bontásról jegyzőkönyv készült, amely megküldésre került az ajánlattevőnek. 

Fentiekre tekintettel javaslom a Ring-Autó Kft. nyertesként történő kihirdetését a 

falugondnoki autó beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

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

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

meg: 

50/2014. (04. 22.) határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete a Ring-Autó Kft. ajánlatát 

fogadja el nyertes ajánlatként a falugondnoki autó beszerzésére irányuló közbeszerzési 

eljárásban. 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

5.) Szociális rendelet felülvizsgálata 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet 



Korábban a polgármester döntött a születési támogatásról, illetve a temetési támogatásról, 

azonban a jelenlegi rendeletben ez a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe van utalva . A 

segélyezés egyszerűsítése érdekében a polgármester javasolja a támogatási kérelmek 

elbírálásának ismételt polgármesteri hatáskörbe történő utalását. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

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

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

meg: 

51/2014. (04. 22.) határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális rendelet módosításáról 

döntött oly módon, hogy a születési és temetési segélyek elbírálási jogát a polgármester 

hatáskörébe utalja. 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

Rendelet tervezet 

Pécsely Község Önkormányzatának 

/2014. (    .) önkormányzati rendelete 

az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi 

szabályozásáról szóló 11/2013. (12. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) – az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény / továbbiakban Szt / 1.§ (2) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében, 26. §-a, 32.§ (1) és (3) bekezdéseiben; 43/B.§ (1) és (3) bekezdéseiben, 47.§ (2) 

bekezdésében; 48. § (4) bekezdésében; 50.§ (3) bekezdésében; 62. § (2) bekezdésében; a 92. 

§-ában; a 132.§ (4) bekezdésében; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. Törvény /továbbiakban Gyvt /18.§ (1)-(2) bekezdésében, a 131.§ (1) 



bekezdésében; a 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális ellátásokról, 

valamint a gyermekvédelmi feladatok végrehajtásának helyi szabályairól szóló rendeletet az 

alábbiak szerint módosítja 

1. § 

A rendelet 8. § a következő bekezdéssel egészül ki: 

 

(4) A polgármester figyelembe véve az elhalálozással kapcsolatos családi kiadások 

növekedését, alanyi jogon egyszeri pénzbeli vissza nem térítendő támogatást biztosít annak az 

eltemettetésre köteles személynek, aki Pécsely Községben állandó lakcímmel rendelkezik és  

életvitelszerűen a községben él, és Pécsely Községben állandó lakcímmel rendelkező személy 

eltemettetéséről kell gondoskodnia, a támogatás mértéke 20.000 Ft 

 

2. § 

A rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:  

(1) A polgármester figyelembe véve az újszülött gyermek érkezésével kapcsolatos családi 

kiadások növekedését, alanyi jogon egyszeri pénzbeli vissza nem térítendő támogatást biztosít 

annak a szülőnek, aki Pécsely Községben állandó lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a 

községben él és a támogatás megállapításakor a gyermek pécselyi állandó lakos, a támogatás 

mértéke 30.000 Ft. 

3. § 

Ez a rendelet 2014. május 01-jén lép hatályba.  

 

 Sebők Lajos dr. Tárnoki Richárd 

 polgármester jegyző 

 

Kihirdetve: Pécsely, 2014. április   . 

 

                      Dr. Tárnoki Richárd 



                                             jegyző 

 

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

szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

Pécsely Község Önkormányzatának 

6/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a 

gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról szóló 11/2013. (12. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

6.)Vegyes ügyek 

A. Fogászati eszközbeszerzés 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet 

A Hargitai és Társa Fogorvosi Szolgáltató és Tanácsadó Bt. jelezte, hogy a megváltozott 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglalt szakmai minimumfeltételeknek történő 

megfelelés érdekében új eszközök beszerzését kéri az Önkormányzattól a közte és az 

Önkormányzat között fennálló szerződésben foglaltak alapján. A beszerzendő eszközök 

összértéke bruttó 152 681 Ft.  

A polgármester javasolja a beszerzendő eszközök megrendelését a 2014. évi tartalékkeret 

terhére. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

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

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

meg: 

52/2014. (04. 22.) határozat 

 

A Képviselő-testület a Hargitai és Társa Fogorvosi Szolgáltató és Tanácsadó Bt. kérését és az 

annak alapján elkészített árajánlatot megismerte, megtárgyalta és a szükséges fogászati 

eszközök bruttó 152 681 Ft-ért történő megrendeléséről döntött a 2014. évi tartalékkeret 

terhére. 



Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

B. Vízdíj támogatás továbbutalása a Bakonykarsztnak.  

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 rendeletben 

foglalt támogatásra benyújtott pályázaton nyert az Önkormányzat, azonban a befolyt összeget 

a későbbiekben a Bakonykarszt Zrt. részére szükséges továbbutalni. 

A polgármester javasolja a képviselő-testület hozzájárulását a pályázaton nyert 485 500 Ft 

Bakonykarszt Zrt. részére történő továbbutalásához. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

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

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

meg: 

53/2014. (04. 22.) határozat 

 

A Képviselő-testület hozzájárul a 8/2014. (I. 31.) BM rendeletben foglalt támogatásra 

benyújtott pályázaton nyert 485 500 Ft Bakonykarszt Zrt. részére történő továbbutalásához. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

C. Kertész Gábor fiatal gazdával történő együttműködési megállapodás megkötése 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 

Kertész Gábor fiatal gazda azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. 

évben igényelhető támogatásra benyújtott pályázatához az Önkormányzat vele 

együttműködési megállapodást kössön. A pályázat nyertessége esetén a működési és 



fenntartási időszak alatt Kertész Gábor Pécsely Község Önkormányzatát az alábbiakkal 

támogatja: 

- az Önkormányzat által szervezett falunap rendezvényre évente egy alkalommal 

tombola nyereményeként 25.000 Ft-os ajándékutalványt ajánl fel; 

- a szociálisan rászorulók részére alapvető élelmiszerekből összeállított 25.000 Ft értékű 

csomagot ajánl fel. 

A polgármester javasolja az együttműködési megállapodás fenti tartalommal történő 

megkötését. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

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

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

meg: 

54/2014. (04. 22.) határozat 

 

A Képviselő-testület Kertész Gábor kérését és az annak alapján elkészített szerződéstervezetet 

megismerte, megtárgyalta és a szerződés megkötése mellett döntött. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

D. Hitelfelvétel a Porsche Bank Zrt.-től 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 

A falugondnoki program keretében az EU a falugondnoki gépjármű beszerzését követően 100 

%-os támogatást nyújt a támogatásban szereplő összeg erejéig. A Porsche Bank a 

támogatásban nyert összeg erejéig előfinanszírozással támogatja a sikeres pályázatot 

maximum 5 hónapra. Ez azt jelenti, hogy a nyertes pályázatban szereplő összeget, mint 

kölcsönt a Bank a pályázó helyett kifizeti a kereskedőnek és a pályázó a kölcsön összegét 

kamatmentesen jogosult visszafizetni a megnyert támogatás összegéből.  A kölcsönt az autó 



átvételét követően, a pályázat alapján folyósított támogatás összegéből, de legkésőbb az 5. 

hónapban kell megfizetnie az ügyfélnek. 

Fentiek alapján javaslom a falugondnoki autó beszerzésére a Porsche Bank Zrt.-vel 

hitelszerződés megkötését. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

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

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

meg: 

55/2014. (04. 22.) határozat 

 

A Képviselő-testület a Porsche Bank Zrt. falugondnoki program tájékoztatójában foglaltakat 

megismerte, megtárgyalta és a falugondnoki autó beszerzéséhez kapcsolódó hitelszerződés 

megkötése mellett döntött. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

Sebők Lajos polgármester: Több napirend nem lévén a rendes ülést 18:00 órakor bezárta.  

 

K.m.f. 

 

    Sebők Lajos                               dr. Tárnoki Richárd 

   polgármester                                jegyző 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:   

             dr. Holéczy- Kőrösi Boglárka 

              jegyző megbízottja 


