
 

Pécsely Község Önkormányzata 

 P É C S E L Y 

_____________________________ 

Szám:201/1-28 /2014. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Képviselő-testület 2014. május 28-án 17:00 órakor megtartott rendkívüli 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 ívet jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.) 

(A megbízást 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 napirendet 

javasolja tárgyalni. 

 

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

Kérdés, javaslat a napirendeket illetően nem hangzott el. 

Aki a napirenddel 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: 

 

 63/2014. (05. 28.) határozatot: 

 



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

NAPIREND: 

1.) A pécselyi közalapítvány alapító okiratának módosítása 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. A pécselyi közalapítvány alapító okiratának módosítása 

A megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel a Pécselyi Általános Iskola és Óvoda 

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

módosítást a Sindler Ügyvédi Iroda elvégezte, a módosított alapító okiratot megküldte. A 

polgármester kéri a Képviselő-testület felhatalmazását a módosított alapító okirat aláírására. 

 

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: 

64/2014. (05. 28.) határozat 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécselyi Általános Iskola és Óvoda 

Gyermekeiért Közalapítvány módosított alapító okiratát megismerte, megtárgyalta, az abban 

foglalt módosításokkal egyetért. Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására. 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

Sebők Lajos polgármester: Több napirend nem lévén a rendes ülést 17:15 órakor bezárta.  

K.m.f. 

 

    Sebők Lajos                               dr. Tárnoki Richárd 

   polgármester                                jegyző 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:   

             dr. Holéczy- Kőrösi Boglárka 

              jegyző megbízottja 


