
 

Pécsely Község Önkormányzata 

 P É C S E L Y 

_____________________________ 

Szám:201/21-37/2013. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Képviselő-testület 2013. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről. 

 

 

Jelen vannak:   Sebők Lajos         polgármester 

    Kosztor Lajos                     alpolgármester 

    Kósáné Szakonyi Zsuzsanna 

    Szélesi László                     k é p v i s e l ő k 

 

    Dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja 

    Szűcs Sándor kéviselő igazoltan volt távol. 

(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: 

 

- A polgármester és az alpolgármester díjazása 

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

 

Kérdés, javaslat a napirendeket illetően nem hangzott el. 

Sebők Lajos polgármester: 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 4 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi: 

 

72/2013. (09.10.) Kt. határozatot: 

 

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

 

NAPIRENDEK: 

Napirendek a nyílt ülésre: 

 

1. A polgármester és az alpolgármester díjazása 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 
 

2. Az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról beszámoló. 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 
 

3. Az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása 
     Előadó: Sebők Lajos polgármester 
 
4. Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás módosítása. 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 
 

5. NAPÁVA Kft szerződés módosítása. 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 
 

6. Vegyes ügyek 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. A polgármester és az alpolgármester díjazása 

 

Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.  

 

A polgármester és az alpolgármester a képviselő-testület tagjaival történt előzetes szóbeli 

egyeztetés alapján 2013. október 1. napjától lemond a tiszteletdíjáról, illetve a polgármester 



2014. január 1. napjától lemond a költségtérítéséről az iskola és óvoda megváltozott 

finanszírozásából adódóan az önkormányzatnál kialakult jelenlegi kedvezőtlen anyagi helyzet 

miatt. 

 

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

2. Az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról beszámoló. 

 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet, a mellékelt határozati 

javaslatban foglaltak alapján. 

(A határozati javaslatot a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.) 

 

.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: 

 

73/2013. (09.10.) Kt. határozat 

   
Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának 

első félévi helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló 
elfogadásáról 

 
 

Pécsely helyi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló  2011. évi 
CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának 
első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
  
1. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az 
önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szervének az adatait - a helyi 
önkormányzat 3/2013 (III.14.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend 
szerint - tartalmazza.  
 
 

 Az önkormányzat 2013. évi költségvetési 
 előirányzatainak első félévi alakulása 

 
 
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak első félévi 
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 

 



 
Előirányzat 

megnevezése 
Eredeti 

Előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2013. első félévi 
teljesítés 

Teljesítés 
Alakulása 

Kiadások 
főösszege  

59196 70175 24557 35 

Bevételek 
főösszege 

59196 70175 24588 35 

 
 

3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei: 
- eredeti előirányzatait,  
- a módosított előirányzatokat,  
- az első félévi teljesítést 

az 2. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza. 
 
4. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai: 

- eredeti előirányzatait,  
- a módosított előirányzatokat,  
- az első félévi teljesítést 

a 3., 4. 5. számú melléklet tartalmazza. 
 
5. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2013. első félévi 
teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: 
 

 
Előirányzat 

Megnevezése 
Eredeti  

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2013. első félévi 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 

Működési 
kiadások  

53513 64469 23519 36 

Ebből:     
- személyi 

jellegű kiadások 
13190 13190 6118 46 

- Munkaadókat 
terhelő járulékok 

3647 3647 1358 37 

- dologi jellegű 
kiadások 

16723 16723 6878 41 

- pénzeszköz 
átad. egyéb tám. 

18353 29131 8386 29 

 
 
6. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását 
az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Előirányzat 
Megnevezése 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

2013. első félévi 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 

Felújítási és 
felhalmozási  

kiadások 
összesen 

5300 5501 1181 21 



 
Ebből: 

    

- gép, ber. 
felújítás 

- Ingatlan 
felúj. 
 

 
 
 

5300 
 

 
 
 

5481 
 

 
 
 

1181 

 

- gép,berend. 
beszerzés 

    

- immateriális 
javak vásárlása  

    

 
Az önkormányzat  felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását 
az 5. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
 
 

A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása 
 
 
10. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja 
jóvá: 
 

Előirányzat 
Megnevezése 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

2013. első félévi 
teljesítés (tartalék 

felhasználás) 

Teljesítés 
Alakulása 

 Tartalék  383 205   
Ebből:     
- általános 
tartalék 

383 205   

- céltartalék     
 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester  

 

3. Az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása 
 

Sebők Lajos polgármester: 

Az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra. Aki azzal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.) 

(A rendelet tervezetet jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.) 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta és megalkotta 



 

Pécsely Község Önkormányzatának 

8/2013. (09. 25.) önkormányzati rendeletét 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
4. Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
 

Sebők Lajos polgármester: (Az előterjesztést és a határozati javaslatot jelen 

jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.) 

 
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: 

 

74/2013. (09.10.) Kt. határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 11. 10. pontjában foglaltaknak a 

módosításához, amely szerint a Társulási Megállapodás 11. 10. pontjának harmadik 

bekezdésében foglalt évenkénti 6 társulási ülésszám helyett az évenkénti 2 ülésszám kerül 

meghatározásra, azzal, hogy a tanács a jelenlegi megállapodásban foglaltaknak megfelelően, 

szükség szerint ülést tart.  

A módosítással nem érintett rendelkezések a továbbiakban változatlan tartalommal érvényben 

maradnak. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester  

 

 
5. NAPÁVA Kft. szerződés módosítása 



 
Sebők Lajos polgármester: (Az előterjesztést és a határozati javaslatot jelen 

jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.) 

(Az ellátási szerződés tervezete jelen előterjesztés 9. számú mellékletét képezi.) 

 
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: 

 

75/2013. (09.10.) Kt. határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja az 58/2013. (VII. 15.) Kt. 

határozatában foglaltakat azzal, hogy a NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit 

Kft. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott házi 

segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást nyújthatja a szerződésben foglaltaknak megfelelően 

Pécsely Községben azzal, hogy a szerződést akként módosítja, hogy annak 9. pontjában 

foglaltakat törlik a szerződésből, így az ellátást ingyenesen biztosítják a településen. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

módosított ellátási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 
6. Vegyes ügyek 

 
 

- Moratórium 
 
Sebők Lajos polgármester: (Az előterjesztést és a határozati javaslatot jelen 

jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.) 

 

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: 



 

76/2013. (09.10.) Kt. határozat 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Pécsely székhelyen működő 

általános iskola további fenntartása és működtetése céljából moratóriumi kérelmet nyújt be 

Balatonfüred Város Önkormányzata felé a jelenleg fennálló fizetési kötelezettségének 

teljesítésére. Pécsely Község Önkormányzata a 2012. évben keletkezett 10 M Ft összegű lejárt 

tartozása, illetve fizetési kötelezettségének teljesítésére kérjen 2014. szeptember 1. napjáig 

fizetési moratóriumot Balatonfüred Város Önkormányzatától. 

A fizetési halasztás indoka az iskola működtetésével és fenntartásával kapcsolatban felmerülő 

anyagi terhek súlyos megnövekedése, amely helyzet az elmúlt egy év során alakult ki és a 

finanszírozási szabályozás megváltozásából eredően vállalhatatlan anyagi terheket ró az 

önkormányzatra, veszélyeztetve annak működését.  

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester  

 
- Tájékoztatás az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről 

 
Sebők Lajos polgármester: 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előző testületi ülés óta eltelt 

időszakban saját hatáskörben két gyermekvédelmi támogatási kérelem elutasítására került sor. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

Sebők Lajos polgármester: Több napirend nem lévén a rendes ülést 19:40 órakor bezárta.  

K.m.f. 

 

    Sebők Lajos                               dr. Tárnoki Richárd 

   polgármester                                jegyző 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:   

             dr. Endrédy Renáta 

              jegyző megbízottja 


