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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Képviselő-testület 2013. június 24-én megtartott rendkívüli üléséről. 

 

 

Jelen vannak:   ifj. Sebők Lajos         polgármester 

Kosztor Lajos                     alpolgármester 

Szélesi László 

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

 

 Dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja 

 

Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő igazoltan van távol. 

 

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 1. 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 a fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi: 

 

47/2013. (VI. 24.) Kt. 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. Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása 

Előadó: Sebők Lajos polgármester  

 

            3.   Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

                  Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 

4. Vegyes ügyek 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. Beszámoló az előző testületi-ülés óta tett intézkedésekről 

 

Sebők Lajos polgármester: A polgármester szóban tájékoztatja a képviselő-testületet. 

 

- Polgármesteri Hatáskörben nem történt intézkedés.  

- A Swietelsky perrel kapcsolatban a Bakonykarszttal egyeztetések történtek. A 

csapadékos időszak megmutatta a rendszer hibáit. Július 1-jén lesz a következő 

bírósági tárgyalás a perben, előtte még az önkormányzatok által megbízott ügyvéddel 

egyeztetések folynak. 



- Az állami és az alapítványi iskola tekintetében zajlanak a folyamatok. Május 31. 

határidővel a kérelmek benyújtásra kerültek, eddig 15 fő első osztályos tanuló 

jelentkezett az iskolába. Az alapítványi iskola kérelmét tekintve hiánypótlási felhívást 

kapott, mely felhívásban foglaltaknak igyekeznek eleget tenni. 

- Az óvoda konyha üzemeltetését az új bérlő megkezdi július 1. napjával, az átadás-

átvételi folyamat és a szerződéskötés zajlik. 

- Július 1. napja a Köztisztviselők Napja, az önkormányzat június 28-án pénteken 

köszönti a köztisztviselőket, a meghívók kiküldésre kerültek. A négy falu találkozója 

június 28., 29. 30. napján kerül megrendezésre, az előkészületek már folynak. 

- A templomkert világítására benyújtott pályázat nyert. 

 

Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

 

2. Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv 

 

Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti, az előterjesztést és a vagyongazdálkodási 

tervet. 

(2. sz. melléklet) 

 

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: 

48/2013. ( VI. 24.) Kt. határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécsely Község Önkormányzatának 

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét megismerte, megtárgyalta és elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 



Pécsely Község közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét jelen jegyzőkönyv 3. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

 

3. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

 

Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti az előterjesztést és a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot. 

(4. sz. melléklet) 

Javasolja a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadását. 

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: 

 

49/2013. (VI. 24.) Kt. határozatot: 

 

Pécsely Község képviselő-testülete az önkormányzat 2013-2017. évekre vonatkozó, az 

előterjesztéshez mellékelt a Helyi Esélyegyenlőségi Programot jóváhagyja.  

Felkéri a településen szervezeteket, hogy a programot támogassák, megvalósításában 

működjenek közre. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 
Pécsely Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját jelen jegyzőkönyv 5. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

 

4. Vegyes ügyek 

 



- Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása 

 

Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a napirendet és a meghívókat 

(6. sz. melléklet)  

A polgármester javasolja a társuláshoz való csatlakozás visszautasítását, mivel Pécsely 

községben iskola és óvoda is működik, illetve Pécsely község csatlakozott a Balatonfüredi 

Közoktatási Társuláshoz, amely a fenti feladatokat ellátja. A polgármester javasolja, hogy a 

képviselő-testület a társulási megállapodás felülvizsgálatát és módosítását, illetve az egységes 

szerkezetbe foglalt társulási megállapodást ne fogadja 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: 

 

50/2013. ( VI. 24.) Kt. határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Aszófő, Balatonfüred, Balatonhenye,  

Balatonszőlős, Balatonudvari, Barnag, Dörgicse, Örvényes, Pécsely, Tihany, Vászoly 

községek, által létrehozott Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás társulási 

megállapodás felülvizsgálatát és módosítását nem hagyja jóvá, az egységes szerkezetbe 

foglalt Megállapodás szövegét nem fogadja el, a társuláshoz csatlakozni nem kíván. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

 

- Nagytérségi hulladéklerakó rendszer társulási megállapodása 

 

Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti az írásbeli előterjesztést. 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata megkereste a képviselő-testületet az Észak-Balatoni 

Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodása módosításának elfogadása ügyében. A megkeresésben foglaltakat a képviselő 

testület megismerte. Badacsonytomaj Város Önkormányzata javasolja, hogy a megkeresett 

önkormányzatok ne fogadják el a társulási megállapodásban foglaltakat. 



A polgármester nem javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata megkeresésének 

elfogadását. 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának megkeresése jelen jegyzőkönyv 7. számú 

mellékletét képezi. 

Czaun János az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 

Önkormányzati Társulás elnöke a polgármesterhez intézett megkeresésében az alábbiakat adta 

elő: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) az 

átmeneti rendelkezések között a 146. § (1) bekezdésében úgy rendelkezett, hogy „az e törvény 

hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek 

felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény 

hatálybalépését követő hat hónapon belül”.  

A 6 hónapos törvényi határidő 2013. június 30. napján lejár. A felülvizsgálatot a Társulás 

munkatársai elvégezték, ennek keretében megtörtént a Társulási Megállapodás hatályos 

jogszabályi rendelkezésekhez való hozzáigazítása, a Társulás jogállási besorolása, valamint 

korrigálásra kerültek a szakfeladat-kódok, illetve a társulás bankszámlaszáma. A 

díjpolitikával kapcsolatos módosításokat a 2013. január 1-én hatályba lépett, hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény díjmegállapításra vonatkozó rendelkezései teszik szükségessé. 

Korábbi jogszabályi rendelkezés alapján a Társulásnak a Társulási Megállapodás mellett nem 

kell Alapító okirattal rendelkeznie, így az Alapító Okirat a Társulási Megállapodás jelen 

módosításának hatálybalépésével egy időben hatályát veszti. A módosítás során a tervezetet 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és a Magyar 

Államkincstár Területi Igazgatósága is áttekintette. A Társulás döntéshozó szerve, a Társulási 

Tanács 2013. április 26. napján tartott ülésén elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását, 

amelynek hatályba lépéséhez valamennyi, 158 tagönkormányzat képviselő-testülete általi 

elfogadása szükséges, ellenkező esetben a módosítás nem lép hatályba és mulasztásos 

törvénysértés áll be. 

Fentiekre tekintettel Elnök Úr kérte, hogy a Társulási Megállapodás módosítást legkésőbb 

2013. június 30. napjáig kell a képviselő-testület elé terjeszteni és a jóváhagyást tartalmazó 

testületi határozatot a társulás részére megküldeni. 



Polgármester fentiek alapján javasolja a módosított társulási megállapodásban foglaltak 

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: 

 

51/2013. ( VI. 24.) Kt. határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak Balatoni Térség Regionális 

Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának a 

Társulási Tanács 13/2013 (IV.26.) ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett módosításait 

elfogadja. 

 

Ezzel egy időben az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 

Önkormányzati Társulás Alapító Okirata hatályát veszti. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó határozatot tartalmazó 

jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak megküldje. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat és a Társulási 

Megállapodás helyébe lépő, a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Társulási 

Megállapodást aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

 

- Balatonfelvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Alapítvány kérelme 

 

Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a napirendet. 



Balatonfelvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Alapítvány kérelmet nyújtott be a képviselő-

testület részére, hogy az alapítvány által fenntartott, pécselyi székhelyű Balaton-felvidéki 

Általános Iskola és Gimnázium pedagógiai programjában foglaltak megvalósítása érdekében a 

tanulók kertművelési, kertgazdálkodási tevékenységét elősegítse és az önkormányzat 

tulajdonát képező 232 hrsz-ú 165 m2 nagyságú „beépítetlen terület” művelési ágú területet és 

a 233 hrsz-ú 338 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” művelési ágú területet határozatlan időre, 

térítésmentesen, szívességi használat jogcímén használhassa. 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kérelemben foglaltaknak 

megfelelően a használathoz az önkormányzat nevében hozzájárult, így kéri a képviselő-

testületet, hogy a használatba adáshoz utólag járuljon hozzá. 

 

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: 

52/2013. ( VI. 24.) Kt. határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfelvidéki Nemzeti Oktatási 

Nevelési Alapítvány kérelmére hozzájárul és a polgármester előzetesen megadott 

hozzájárulását megerősíti. 

 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 232 

hrsz-ú 165 m2 nagyságú „beépítetlen terület” művelési ágú területet és a 233 hrsz-ú 338 m2 

nagyságú, „beépítetlen terület” művelési ágú területet határozatlan időre, térítésmentesen, 

szívességi használat jogcímén a Balatonfelvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Alapítvány 

használatába adja, az alapítvány által fenntartott, pécselyi székhelyű Balaton-felvidéki 

Általános Iskola és Gimnázium pedagógiai programjában foglaltak megvalósítása érdekében, 

a tanulók kertművelési, kertgazdálkodási tevékenységének elősegítése céljából. 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 



 

- A településen működő civil szervezet támogatásai kérelme 

 

Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti az írásbeli kérelmet. 

Csapó Péter a Pécselyi Sportegyesület ügyvezető elnöke azzal a kérelemmel fordult a 

képviselő-testülethez, hogy 2012-ben az önkormányzattól kapott 300.000 Ft-os kölcsön 

visszafizetési határidejét 2013. december 31-ére módosítani szíveskedjen. 

Polgármester javasolja a kérelemben foglaltak támogatását. 

 

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: 

53/2013. ( VI. 24.) Kt. határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pécselyi Sportegyesület részére  2012-

ben adott 300.000 Ft-os kölcsön visszafizetési határidejét 2013. december 31-ére módosítja. 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

- Nyári rendezvényekre előleg felvétele 

 

Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a napirendet. 

A polgármester elmondja, hogy 2013. év nyarán Pécsely községben megrendezésre kerülő -

nyári rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban merülhetnek fel olyan 

kiadások – ahogy ez a korábbi évek rendezvényeinek megszervezésénél és lebonyolításánál is 

előfordultak – amelyeket előre kell kifizetni vagy előleg adása szükséges. 

Mindezekre tekintettel kéri a képviselő testületet, hogy engedélyezze a nyári rendezvények 

lebonyolítása érdekében 300.000 Ft előleg felvételét, mellyel a polgármester a képviselő-

testület felé a kifizetések megtörténtét követően elszámol. 



 

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: 

54/2013. ( VI. 24.) Kt. határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. év nyarán Pécsely községben 

megrendezésre kerülő -nyári rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban 

felmerülő kiadásokra 300.000 Ft előleg felvételét engedélyezi a polgármester részére azzal, 

hogy a polgármester a képviselő-testület felé a kifizetések megtörténtét követően elszámol. 

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

- Nemzeti értéktár 

Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a napirendet. 

 

A polgármester ismerteti a Nemzeti Művelődési Intézet megkeresését (a megkeresések jelen 

jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezik). 

 

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: 

55/2013. ( VI. 24.) Kt. határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény és ennek végrehajtását szabályozó 114/2013. 



(IV.16.) Kormányrendeletben foglaltak alapján települési értéktárat jelenleg nem kíván 

létrehozni a településen. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

 

Sebők Lajos polgármester: Több napirend nem lévén a rendes ülést 19:50 órakor bezárta.  

 

    K.m.f. 

 

 

    Sebők Lajos                               dr. Endrédy Renáta  

   polgármester                      jegyző megbízottja 


