
 
Pécsely Község Önkormányzata 
 P É C S E L Y 
________________________________ 

Szám:201/21-8/2013. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: A Képviselő-testület 2013. március 11-én megtartott 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. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző 

megbízottja 
 

Ifj. Sebők Lajos: Tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy 
az 5 tagú Képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Bemutatja dr. Endrédy Renátát, a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal 
Kirendeltség Irányító Osztály vezetőjét, aki a jövőben segíti munkájukat. 
A meghívó szerint kiküldött napirendet javasolja megtárgyalni azzal a módosítással, 
hogy a zárt ülésként javasolt napirendet nem kívánja tárgyalni. 
 
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel. 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Ifj. Sebők Lajos: Kéri, aki a napirenddel és a tárgyalás menetével egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. 
 
Ifj. Sebők Lajos: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ülés napirendjét és a 
tárgyalás menetét a fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi: 
 
11/2013. (III.11.) számú  h a t á r o z a t o t : 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

 
1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 

Előadó: Ifj. Sebők Lajos polgármester 
 

2. Vegyes ügyek 
    Előadó: Ifj. Sebők Lajos polgármester 



Ifj. Sebők Lajos: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az előző testületi ülés 
óta saját hatáskörben három döntést hozott, mindhárom szociális tűzifa juttatása volt 
az arra jogosult személyek részére, figyelemmel a szociális rendeletükre. 

 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 

1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 
 
 

Ifj. Sebők Lajos: Az előterjesztés kiküldésre került. Az éves költségvetés II. fordulós 
tárgyalására kerül sor. Az előterjesztésből már látható, hogy a működési hiányt meg 
tudták szüntetni, ezzel a törvényi előírásoknak megfelelnek. 
Szükséges volt az iskola és az óvoda fenntartásával kapcsolatos költségek 
újragondolása. Az éves költségvetésükben látható, hogy a kiadások legnagyobb 
részét az iskola és az óvoda fenntartása képezi. Bevételük az adókból lesz. Egész 
évben szükség lesz a takarékos gazdálkodásra, hogy az egyensúlyt meg tudják 
tartani. 

 
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel. 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Ifj. Sebők Lajos: Az előterjesztéshez mellékelt határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. Aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot 
 
Ifj. Sebők Lajos: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot a 
fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi: 
 
12/2013. (III.11.) számú  h a t á r o z a t o t : 
 

A PécselyKözség Önkormányzata képviselő-testülete a költségvetés 
előterjesztésekor nyilatkozik, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek a költségvetési évben és az azt 
követő három évben várható összege nem haladja meg a saját 
bevételeinek 50 %-át. 
A Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben és az 
Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 
30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit és az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit az 
alábbiak szerint állapítja meg: 



 

megnevezés 2013. 2014. 2015. 2016. 
további 

évek 
1. Helyi adó bevétel   14850 14850 14850 14850   
2. Vagyon és vagyonértékű jog 
értékesítéséből származó bevétel             
3. Osztalék, koncessziós díj és 
hozambevétel,             
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalalat 
értékesítésből vagy privatizációból 
származó bevétel             
5. Bírság, pótlék- és díjbevétel   220 220 220 220   
6. Kezességvállalással kapcsolatos 
megtérülés             
Összesen:   15070 15070 15070 15070 0 

az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a 7535 7535 7535 7535 0 
adósságot keletkeztető 
ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségek  

futamidő 
kezdete 2013. 2014. 2015. 2016. 

további 
évek 

              
              
Összesen:   0 0 0 0 0 

 
 
Felelős: ifj. Sebők Lajos 
Határidő: azonnal 

 
Ifj. Sebők Lajos: Az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezetet teszi fel 
szavazásra. Aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta és megalkotta 
 

Pécsely Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

3/2013. (III.14.) önkormányzati rendeletét 
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

 
( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
2.  Vegyes ügyek 

 
Ifj. Sebők Lajos: Vegyes ügyek keretében a költségvetésnél már jelzett iskola és 
óvoda fenntartási nehézségeire kíván rávilágítani és a jövőben megoldást felvázolni. 
 
A településen működő óvoda a Balatonfüredi Tündérkert Óvoda tagintézménye. Az 
állami támogatás korábbi szabályai miatt csak egy csoport szerepelhetett a 
nyilvántartásban, arra kapnak állami támogatást. Most meg van a lehetősége, hogy 
szeptember 1-től ismét két csoport működjön, így magasabb lesz az állami 



támogatás, kevesebb terhet fog jelenteni a fenntartó – Dörgicse, Pécsely és Vászoly 
– önkormányzatoknak. 
A településen működő általános iskola korábban a Balatonfüredi Bem József 
Általános Iskola Tagintézménye volt. 2012. szeptember 1-től a Balatonfüredi 
Református Általános Iskola Tagintézménye. Az egyháznak történt átadás során a 
fenntartó önkormányzatok – Dörgicse, Pécsely és Vászoly – vállalták az állami 
normatíva és a tényleges működési költségek közötti különbözet finanszírozását. 
Sajnos úgy tűnik, hogy nem lettek kisebbek az ezzel kapcsolatos terhek. A 
megállapodás szerint egy év elteltével újra gondolhatják a tagintézmény 
működtetését. Informálódott az állami fenntartóval – KLIK – és lenne lehetőség e 
tagintézményt 2013. szeptember 1-től állami fenntartásba adni. Ezzel jelentősen 
csökkenhetnének az önkormányzatok kiadásai. 
Kéri a Képviselő-testület felhatalmazását a fentiek szerinti egyeztetések 
lefolytatására. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
Ifj. Sebők Lajos: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a fenti szavazati arányokkal 
elfogadta és meghozta a  
 
13/2013. (III.11.) számú  h a t á r o z a t o t : 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a településen működő óvodai tagintézmény 
csoportszámának felemelése érdekében kezdeményezze a fenntartónál az 
intézmény Alapító Okiratának módosítását. 
Határidő: azonnal 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
14/2013. (III.11.) sz. h a t á r o z a t o t: 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a településen működő általános iskolai tagintézmény 
fenntartására vonatkozó megállapodás 2013. augusztus 31-ével történő 
felmondása érdekében folytasson egyeztetést a Balatonfüredi Református 
Egyházközséggel.  
Tegye meg a szükséges intézkedések annak érdekében, hogy a tagintézmény 
2013. szeptember 1-től állami fenntartásba kerülhessen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ifj. Sebők Lajos polgármester 

 
Ifj. Sebők Lajos: Több napirend nem lévén a rendes ülést19 órakor bezárta.  
 

K.m.f. 
 
 
 

Ifj. Sebők Lajos        dr. Endrédy Renáta  
   polgármester        jegyző megbízottja 


