
 

Pécsely Község Önkormányzata 

 P É C S E L Y 

_____________________________ 

Szám:201/ 1   - 37 /2014. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Képviselő-testület 2014. július 14-én 16:00 órakor megtartott soron következő 

rendes üléséről. 

 

 

Jelen vannak:   ifj. Sebők Lajos         polgármester 

    Kosztor Lajos                     alpolgármester 

    Kósáné Szakonyi Zsuzsanna         képviselő 

 

                                               Szélesi László és Szűcs Sándor 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 az alábbi kiegészítéssel: 

5.) A Bástya lebontásából származó terméskő értékesítése 

6.) A falugondnoki autó műszaki vizsgájának ügye 

7.) A Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 

8.) A Pécselyi Állami Iskola elindulásához történő hozzájárulás 

 

 (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 3 igen 

szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta: 

 

Sebők Lajos polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület az ülés napirendjét és a 

tárgyalás 3 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi: 

 

71/2014. (07. 14.) 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.) A Református Elemi Iskola Pécsely támogatási szerződése  

Előadó: Sebők Lajos polgármester 

3.) A Helyi Építési Szabályzat módosítása  

Előadó: Sebők Lajos polgármester 

4.) A Pécselyi Falunapok rendezvény költségvetése  

Előadó Sebők Lajos polgármester 

5.) A Bástya lebontásából származó terméskő értékesítése 

Előadó Sebők Lajos polgármester 

6.) A falugondnoki autó műszaki vizsgájának ügye 

Előadó Sebők Lajos polgármester 

7.) A Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása  

Előadó Sebők Lajos polgármester 



8.) A Pécselyi Állami Iskola elindulásához történő hozzájárulás 

Előadó Sebők Lajos polgármester 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. Beszámoló az előző testületi-ülés óta tett intézkedésekről 

 

- 2014. június 28-án lezajlott a Négy falu találkozó rendezvénye 

- Köztisztviselők köszöntése megtörtént. 

- Július elején ünnepélyes keretek között átadták Balatonakaliban az új útszakaszt 

- Falugondnoki autó már az országban van, vélhetően nyár végére átvhetjük 

- 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, azonban a Templom utcai járda állami tulajdonban van, így azt nem 

tudjuk felújítani, folyamatban van egy esetleges másik terület kiválasztása. 

- a Göcsej Pékségtől megkeresés érkezett mozgóbolti tevékenységének engedélyezésére. 

Javaslom, hogy készítsünk felmérést a faluban a mozgó árusok számáról és tevékenységéről, 

majd ezt követően térjünk vissza erre a megkeresésre.  

 

2. A Református Elemi Iskola Pécsely támogatási szerződése 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 

A Református Elemi Iskola támogatása minden évben megtörténik. Ez Pécsely részéről 

4 643 000 Ft a 10 hónapra. A támogatás összege minden éven be van tervezve a 

költségvetésbe. Javaslom, hogy idén is szavazzuk meg ezt a támogatást. 



A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem 

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

meg: 

72/2014. (07. 14.) határozat 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 643 000 Ft-tal támogatja a Pécselyi 

Református elemi Iskolát a 2014. évi költségvetés terhére. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

3. A Helyi Építési Szabályzat módosítása 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 

A Sanctuary Villas & Spa Kft. hotelt szeretne nyitni Pécselyen, amihez a Helyi építési 

szabályzat módosítása szükséges. A módosítást a Planteus Kft. és Németh Ferenc 

településtervező végezné, a tervezés valamennyi költségét a Sanctuary Villas & Spa Kft. 

állná. 

Javaslom, hogy járuljunk hozzá a helyi építési szabályzat módosításának tervezéséhez a 

Sanctuary Villas & Spa Kft. költségviselése mellett. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem 

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

meg: 

73/2014. (07. 14.) határozat 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sanctuary Villas & Spa Kft. 

ajánlatát megismerte, megtárgyalta és hozzájárul a helyi építési szabályzat módosításának 

tervezéséhez a Sanctuary Villas & Spa Kft. költségviselése mellett. 



Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges intézkedés megtételére. 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

4. A Pécselyi Falunapok rendezvény költségvetése 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 

A rendezvények éves kerete a költségvetésben 500.000 Ft, ebből jelenleg 340.000 Ft áll 

rendelkezésre. A Polgármester megkeresésére a Fresh együttes 40 perces félplayback műsorra 

adott árajánlatot bruttó 203.200 Ft-os áron, Sztankovszky Miklós pedig 50 perces 

könnyűzenei műsorra adott ajánlatot bruttó 80.000 Ft-os áron. 

Javaslom mindkét ajánlat elfogadását. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem 

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

meg: 

74/2014. (07. 14.) határozat 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécselyi Falunapok fellépőjének a 

Fresh együttest választja bruttó 203.200 Ft-os tiszteletdíj ellenében a 2014. évi költségvetés 

dologi kiadásainak terhére. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

 



75/2014. (07. 14.) határozat 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécselyi Falunapok fellépőjének 

Sztankovszky Miklóst választja bruttó 80.000 Ft-os tiszteletdíj ellenében a 2014. évi 

költségvetés dologi kiadásainak terhére. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

5. A Bástya lebontásából származó terméskő értékesítése 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 

A bástya lebontásából keletkezett terméskövet az önkormányzat értékesíteni kívánja. Az 

értékesítendő 5m3 kőre két ajánlat érkezett. Dr. Miliás László 17.000 Ft / m3 áron, Takács 

József pedig 16.000 Ft / m3 áron vásárolná meg a terméskövet. 

Javaslom, hogy Dr. Miliás László ajánlatát fogadjuk el a kő megvételére. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem 

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

meg: 

76/2014. (07. 14.) határozat 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bástya lebontásából keletkezett 

terméskő értékesítésére vonatkozó ajánlatok közül Dr. Miliás László 17.000 Ft / m3 –ről szóló 

árajánlatát fogadja el. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 



6.  A falugondnoki autó műszaki vizsgájának ügye 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 

A falugondnoki autó műszaki vizsgája hamarosan le fog járni. A műszaki vizsgára történő 

felkészítésére Kosztor Lajos autószerelő mester adott ajánlatot bruttó 140.650 Ft-os áron, a 

munkadíjat elengedi, az ár kizárólag a szükséges alkatrészcseréket és a vizsga díját 

tartalmazza. 

Javaslom, hogy fogadjuk el Kosztor Lajos árajánlatát. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem 

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

meg: 

77/2014. (07. 14.) határozat 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki autó műszaki vizsgára 

történő felkészítésére Kosztor Lajos bruttó 140.650 Ft-os árajánlatát fogadja el a 2014. évi 

költségvetés dologi kiadásainak terhére. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

7. A Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 

A Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság részére minden évben fizetünk tagdíj formájában 

hozzájárulást. Ebben az évben ez 335.237 Ft, amire a 2014. költségvetésünk fedezetet nyújt. 

Javaslom, hogy 2014. évben is támogassuk a Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóságot a 

fent említett összeggel. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem 

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

meg: 



 

78/2014. (07. 14.) határozat 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Önkormányzati 

Tűzoltóság működési költségeihez 335.237 Ft támogatást biztosít. A támogatás fedezete a 

2014. évi költségvetés dologi kiadásai között biztosított, melyet átcsoportosít a működési célú 

pénzeszköz átadás államháztartáson kívüli szervezetek kiadások közé. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

8. A Pécselyi Állami Iskola elindulásához történő hozzájárulás 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balatonfüredi Tankerülete a Képviselő-testület 

hozzájárulását kéri a pécselyi állami általános iskola elindításához az iskola jelenlegi 

épületében, amelynek mi is tulajdonosai vagyunk. A KLIK tájékoztatása szerint 4 tanteremre 

lenne szükségük, egyebekben pedig közösen használnák a helyiségeket az alapítványi 

iskolával. A KLIK megküldte a tervezett alaprajzot és a szerződés tervezetét is, a használati 

megosztáshoz szóban az alapítványi iskola vezetése is hozzájárult. 

Javaslom, hogy járuljunk hozzá az iskola elindításához. 

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta meg: 

79/2014. (07.14.) határozat 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Balatonfüredi Tankerülete által megküldött szerződés és használati alaprajz 

ismeretében hozzájárul a pécselyi iskolaépületben állami iskola elindításához  

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 



 
 


