
 

Pécsely Község Önkormányzata 

 P É C S E L Y 

_____________________________ 

Szám:201/  1-25  /2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Képviselő-testület 2014. május 12-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. 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 az alábbi módosításokkal: 

A Meghívó 2. napirendi pontját törölni kívánja. 

A Meghívót az alábbi napirendi pontokkal kívánja kiegészíteni: 

4. A BSZAK 2013. évi beszámolójának elfogadása 

5. Használtruha-gyűjtő konténer elhelyezése a településen 

6. Szerződésmódosítási kérelem megtárgyalása 

7. A pécselyi közalapítvány alapító okiratának módosítása 

 

(A meghívót jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.) 

 



Kérdés, javaslat a napirendeket illetően nem hangzott el. 

Aki a napirendekkel, azok módosításával 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: 

 

 57 /2014. (05. 12.) 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.) Együttműködési megállapodásra vonatkozó kérelem megtárgyalása 

Előadó Sebők Lajos polgármester 

3.) Tájékoztató a falugondnoki autó beszerzésére vonatkozó pályázatról 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 

4.) A BSZAK 2013. évi beszámolójának elfogadása 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 

5.) Használtruha-gyűjtő konténer elhelyezése a településen 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 

6.) Szerződésmódosítási kérelem megtárgyalása 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 

7.) A pécselyi közalapítvány alapító okiratának módosítása 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 



NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. Beszámoló az előző testületi-ülés óta tett intézkedésekről 

 

• A falugondnoki autó adásvételi szerződése a Kincstárvezető általi 

ellenjegyzésre vár; 

• Molnár Ferenc befizette az Önkormányzat számlájára a megvásárolt 

önkormányzati ingatlan ellenértékét; 

• Május 9-én jelentős részvétel mellett, jó hangulatban lezajlott a borverseny. 

 

2.Együttműködési megállapodásra vonatkozó kérelem megtárgyalása 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 

Mészáros József 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: 

• A borlovagrendi felvonulás és az azt követő avatás megszervezése  

• A rendszeresen megrendezett borfelismerő verseny koordinálása és levezetése. Az 

immáron 3. alkalommal megrendezésre kerülő Pécselyi Pongrác napi borverseny 

egyik ötletgazdája.  

• A faluban a szőlészetet és borászatot érintő programokon, előadásokon, rendszeres 

részvétel. 

A polgármester javasolja az együttműködési megállapodás fenti tartalommal történő 

megkötését. 

 

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: 

58/2014. (05. 12.) határozat 

A Képviselő-testület Mészáros József kérését és az annak alapján elkészített 

szerződéstervezetet megismerte, megtárgyalta és az együttműködési megállapodás megkötése 

mellett döntött. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

3. Falugondnoki autó megrendelésével kapcsolatos döntés 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet 

A falugondnoki autó beszerzése irányuló közbeszerzési eljárásban a Ring-Autó Kft. került 

nyertesként kihirdetésre. Az ajánlat szerint a gépjármű teljes vételára 12.663.550 Ft. A 

pályázaton megnyert 10.000.000 Ft összegű támogatáson felül az Önkormányzatnak 

2.663.550 Ft-tal hozzá kell járulnia a gépjárművásárlás költségeihez. 

A polgármester javasolja a fenti összegnek a 2014. évi költségvetés beruházási kiadásainak 

terhére történő kifizetését. 

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

határozatot hozta meg: 

59/2014. (05.12.) határozat 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10.000.000 Ft támogatást nyert az 

EMVA-ból a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 

2013-tól igénybe vehető támogatások keretében kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése 

falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához új mikrobusz gépjármű beszerzésére. A 

Képviselő-testület a Ring-Autó Kft. gépjármű beszerzésre irányuló közbeszerzési ajánlatát 

megismerte, megtárgyalta és az ajánlat alapján a gépjármű megrendelése mellett döntött. A 

Képviselő-testület vállalja a gépjárművásárláshoz kapcsolódóan a nettó összegen felüli 

2.663.550 Ft kifizetését a 2014. évi költségvetés beruházási kiadásainak terhére.  

Határidő: azonnal 



Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

4. A BSZAK 2013. évi beszámolójának elfogadása 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 

A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2013. évi tevékenységéről Váradi 
Gézáné intézményvezető elkészítette a beszámolót, melyet valamennyien megismerhettünk. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a beszámolót fogadja el. 
(A beszámolót jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza) 

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

határozatot hozta meg: 

60/2014. (05.12.) határozat 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ által készített, a szociális és gyermekjóléti alapellátás 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

5. Használtruha-gyűjt ő konténer elhelyezése a településen 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 

Az SAA Trading Clothes Kft. használtruha gyűjtőedény kihelyezés iránti kérelemmel fordult 

az Önkormányzathoz, amelyben a feleslegessé vált ruhákat gyűjtenék. A konténert a szelektív 

hulladékgyűjtő konténerek mellé helyeznék el és kéthetente ürítenék. A gyűjtőedények és 

környezetük esztétikai állapotának megőrzése a cég feladata. 

A polgármester javasolja a Képviselő-testület hozzájárulását a gyűjtőedények kihelyezéséhez. 

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: 

61/2014. (05. 12.) határozat 



 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az SAA Trading 

Clothes Kft. használtruha gyűjtő konténert helyezzen el a szelektív hulladékgyűjtő konténerek 

mellé. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

6. Szerződésmódosítás iránti kérelem megtárgyalása 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 

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

vett települési önkormányzatok részére kiírt pályázatban településünk a megnyerhető 

10.000.000 Ft-ból 6.000.000 Ft-ot az óvoda, 4.000.000 Ft-ot pedig az orvosi rendelő 

épületének felújítására kívánt fordítani.  

A Kovács Zsolt pályázatíróval folytatott megbeszélés alapján lehetőség van a támogatási 

szerződés módosítására, így javaslom, hogy kezdeményezzük a szerződés módosítását oly 

módon, hogy az eredetileg az orvosi rendelő felújítására szánt 4.000.000 Ft-ot járda építésére 

fordítsuk. 

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: 

62/2014. (05. 12.) határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 10/2014. (II. 19.) 

BM rendelet alapján az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 

részére kiírt pályázat alapján aláírt támogatási szerződés módosításra kerüljön oly módon, 

hogy az eredetileg az orvosi rendelő felújítására szánt 4.000.000 Ft járda építésére legyen 

fordítva. 



Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

7. A pécselyi közalapítvány alapító okiratának módosítása 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 

A megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel a Pécselyi Általános Iskola és Óvoda 

Gyermekeiért Közalapítvány alapító okiratát 2014. május 31-ig módosítani szükséges, 

továbbá a Kuratórium tagjait is újra kell választani. 

Kérek mindenkit, hogy fontolja meg, kit lehetne esetlegesen kuratóriumi tagnak jelölni és 

jelezze azt felém. 

 

Sebők Lajos polgármester: Több napirend nem lévén a rendes ülést 19:30 órakor bezárta.  

 

K.m.f. 

 

    Sebők Lajos                               dr. Tárnoki Richárd 

   polgármester                                jegyző 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:   

             dr. Holéczy- Kőrösi Boglárka 

              jegyző megbízottja 


