
 

Pécsely Község Önkormányzata 

 P É C S E L Y 

_____________________________ 

Szám:201/     /2013. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 14-én megtartott soron következő 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 

(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. 

 

 (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 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 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi: 

 

80/2013. (10. 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.) Nemzeti Értéktár létrehozásáról tájékoztatás 

     Előadó: Sebők Lajos polgármester 

3.) Vízkárelhárítási Tervvel kapcsolatos tájékoztatás 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 

4.) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás 

Előadó Sebők Lajos polgármester 

5.) Szociális alapú tűzifa támogatás igénylés 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 

6.) Közoktatási Társulási Megállapodás módosítása 

Előadó: Sebők Lajos polgármester 

7.) Bakonykarszt Zrt 2013 évi állami támogatás igénylése 

Előadó : Sebők Lajos polgármester 

8.) Vegyes ügyek 

Előadó : Sebők Lajos polgármester 

 



NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1. Beszámoló az előző testületi-ülés óta tett intézkedésekről 

 

Sebők Lajos polgármester:  

A belügyminiszter 39/2013. (VII. 31.) BM rendelete a megyei önkormányzati tartalékról és a 

helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 

támogatásról pályázati forrás igénybevételére Pécsely Község Önkormányzata pályázatot 

nyújtott be, vissza nem térítendő támogatás megítélésére. A támogatási igényt 2013. 

szeptember 30-áig lehetett benyújtani. A pályázati kiírásban foglalt céloknak és feltételeknek 

az önkormányzat megfelel, azonban hiánypótlási felhívás került kiküldésre, az abban 

foglaltak eleget tettünk és benyújtottuk. 

A Kirendeltség Irányító Osztály átszervezését elhalasztottuk decemberre, így addig a pénzügy 

is itt marad Pécselyen. 

Az útfelújítás Balatonakalitól Pécselyig jelenleg is folyamatban van, zajlik, felmerülnek 

problémák, de folyamatosan egyeztetünk és megoldjuk azokat. 

 

2. Nemzeti Értéktár létrehozásáról tájékoztatás: 

A polgármester ismerteti a mellékelt megkeresést és tájékoztatja a képviselő testületet, 

továbbá elmondja, hogy a Nemzeti Értéktár létrehozásával kapcsolatban a testület már 

korábban döntött, a döntést nem indokolt megváltoztatni, így döntéshozatal most nem 

szükséges, amennyiben nincs más javaslat. 

(A megkeresés jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.) 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás és javaslat nem hangzott el. 

 

3.Vízkárelhárítási Tervvel kapcsolatos tájékoztatás: 

A polgári védelem felhívta az önkormányzat figyelmét arra, hogy vízkárelhárítási tervvel 

kellene rendelkeznie. A polgármester ismerteti a megkeresést és tájékoztatja a képviselő 



testületet. Jelen testületi ülésen a megkeresésről tájékoztatja a képviselőket, a terv kidolgozása 

és elfogadása egy későbbi testületi ülés témája lesz. 

4.)Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás 

Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.  

 

A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 

szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való 

részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig 

önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű 

támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:  

(1)A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: A Bursa Hungarica 

Ösztöndíjrendszer létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a 

szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot 

elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi 

összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. 

(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: A megyei önkormányzat tetszőleges 

összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók 

számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. (Az (1) és 

(2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész) 

(3) Intézményi támogatás: Az Emberi Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) 

a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos 

helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a 

megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással 

megegyező mértékben – a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – 

kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2013. évi fordulóban 5.000 

Ft/fő/hó volt. (intézményi ösztöndíjrész) 

Az ösztöndíj időtartama: "A" típusú pályázat: két egymást követő tanulmányi félév "B" típusú 

pályázat : hat egymást követő tanulmányi félév. Az önkormányzat mind az "A", mind a "B" 

típusú pályázatot köteles kiírni, amennyiben úgy dönt, hogy csatlakozik a pályázathoz. Az 

önkormányzat amennyiben csatlakozni kíván a pályázathoz, 2013. október 11-ig nyilatkozatot 



kellett küldenie az Emberi Erőforrás Alapkezelő részére. A csatlakozás eldöntése után, 2012. 

október 14-ig a községben szokásos módon ki kell hirdetni mindkét típusú pályázatot. 

Pályázni csak pécselyi állandó lakos pályázhat. Az "A" típusú pályázatra pályázhat az, aki 

már megkezdte tanulmányait és az is, aki 2013/2014-es tanévben kezdi meg tanulmányainak 

utolsó évét. A "B" típusú pályázatra pályázhat az, aki 2014/2015 tanévben kezdi meg 

tanulmányait. A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció 

szükséges. Ez jelentős változás az előző évekhez képest. A regisztrációt követően tölthetik fel 

pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben. A 

személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a 

települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati 

kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. 

A pályázat benyújtásának határideje 2013. november 15. A benyújtott pályázatok 

elbírálásának határideje 2013. december 14. Az önkormányzat által megállapítható legkisebb 

összeg 1000 Ft/hó. A megállapított összeg már nem módosítható. 2013. december 20-ig az 

önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni az ösztöndíjban részesülők nevét, és az 

ösztöndíj összegét.  

Javaslom, hogy a fentiek figyelembe vételével hozza meg a Képviselő-testület az alábbi 

határozatot. 

(A határozati javaslat jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.) 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

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: 

81/2013. (10. 14.) határozatot: 

 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a „Bursa 

Hungarica” felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz. A nyújtandó támogatás 

összegét egyedileg állapítja meg a Képviselő-testület, a szociálisan rászoruló, pécselyi 



állandó lakóhellyel rendelkező, felsőoktatásban tanuló gyermek részére. A fedezetet az 

Önkormányzat költésvetéséből biztosítja, a fenti pályázat kiírásával egyidejűleg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

 

5.) Szociális alapú tűzifa támogatás igénylés 

Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.  

 

A polgármester ismerteti a Belügyminiszter 57/2013. (X. 4.) számú rendeletét a helyi 

önkormányzatok szociális célú tűzifa-vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról. A 

rendelet rögzíti, hogy a támogatás feltétele, hogy az önkormányzat a szociális rászorultság 

szabályait és az igénylés részletes feltételeit rendeletben határozza meg. 

Pécsely Község Önkormányzatának a szociális ellátásról szóló 16/2005.(XII.14.) számú 

rendelete a lakásfenntartási támogatásban részesülés feltételeit meghatározza és lehetőséget ad 

ennek természetbeni juttatására is, illetve tartalmazza a szociális tűzifa juttatásának részletes 

szabályait. 

 

Polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület nyújtson be pályázatot a Magyar 

Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága felé 34 m3  szociális tűzifa igénylésre és a 

2013. évi költségvetése terhére biztosítsa az ehhez szükséges önerő mértékét, amely 86.360 

Ft. (68.000. Ft+ÁFA) 

A polgármester javasolja továbbá, hogy a pályázat benyújtásával és a szükséges intézkedések 

megtételével a képviselő-testület bízza meg. 

(A határozati javaslat jelen jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.) 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

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: 

 



82/2013. (10. 14.) határozatot: 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 

Belügyminiszter 57/2013. (X. 4.) számú rendeletében foglaltak alapján, amely a helyi 

önkormányzatok szociális célú tűzifa-vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatását 

szabályozza. 

A rendelet rögzíti, hogy a támogatás feltétele, hogy az önkormányzat a szociális rászorultság 

szabályait és az igénylés részletes feltételeit rendeletben határozza meg.  

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy Pécsely Község 

Önkormányzatának a szociális ellátásról szóló 16/2005.(XII.14.) számú rendelete a 

lakásfenntartási támogatásban részesülés feltételeit meghatározza és lehetőséget ad ennek 

természetbeni juttatására is. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar 

Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága felé 34 m3  szociális tűzifa igénylésre és a 

2013. évi költségvetése terhére biztosítja az ehhez szükséges önerő mértékét, amely 86.360     

Ft. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a pályázat 

benyújtásával és a szükséges intézkedések megtételével. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

6.) Közoktatási Társulási Megállapodás módosítása 

Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.  

 

A Balatonfüredi közoktatási intézmények fenntartója Aszófő Község, Balatonfüred Város, 

Balatonszőlős Község, Dörgicse Község, Örvényes Község, Pécsely Község, valamint 

Vászoly Község Önkormányzatai által létrehozott Közoktatási Intézményfenntartó Társulás. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §- ai és 

a 146.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulás 2013. június 6-án megtartott társulási ülésen önálló jogi személyiségű társulássá 

alakult. 

 



A Társulási Megállapodás jelenlegi formája, szerkezete alapvetően megfelel az új törvényi 

szabályozásnak, csak kisebb pontosítást kell végrehajtani: 

 

A társulás vagyonával kapcsolatos rendelkezéseket a Társulási Megállapodás 9. pontja 

tartalmazza, illetve a 9. pont 2. alpontban került szabályozásra a Kökörcsin Tagóvoda 

vagyona. A jelenlegi szabályozás szerint a Kökörcsin Tagóvoda – amely Pécsely, Iskola utca 

183.szám alatt található – tulajdonosai a társulás létrejöttét követően is Pécsely, 

Balatonszőlős, Vászoly és Dörgicse községek önkormányzatai a társulás létrejöttét 

megelőzően kialakult tulajdonviszonyoknak és tulajdoni hányaduknak megfelelően. 

Továbbá a Társulási Megállapodás 9. pont 2. alpontja szabályozza szintén a Kökörcsin 

tagóvoda tekintetében az ott található ingóságok tulajdoni arányát is, azonban a leltár szerint 

ezen tárgyi eszközök a korábbi jogi személyiséggel nem rendelkező társulás könyvelésében 

szerepeltek. Értékük vagy nagyon kicsi vagy egy esetleges vagyoni elszámolás esetén 

fizikailag nem osztható a társulási megállapodásban szabályozott arányok szerint, így célszerű 

lenne a pénzügyi átláthatóság és kezelhetőség szempontjából ezen ingóságok tekintetében egy 

egyszerűbb szabályozást bevezetni, ez a módosítás a 9. pont 6. alpontban szabályozottakat is 

érinti. 

 

A Társulási Megállapodás 11. pontja szabályozza a társulás működését, melynek 11. pont 2. 

alpontja azt tartalmazza, hogy a működés szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

rögzíti és azt a Tanács fogadja el. A Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatot nem 

alkotott, mivel a Társulási Megállapodás tartalmilag magában foglalja a működésre vonatkozó 

szabályokat is, így külön Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása nem szükséges, így 

javaslom, hogy megállapodás 11. pont 2. alpontjában és a 11. pont 9. alpontjában foglaltakat 

ennek megfelelően módosítani. 

Fentiek ismeretében a tag önkormányzatok képviselő-testületeinek kell meghozniuk 

döntéseiket, mellyel a módosítást jóváhagyják. A Társulási Tanács a 2013. szeptember 20 -ai 

ülésén elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását, a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi. A tag 

önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített döntéssel kell nyilatkozniuk arról, hogy 

egyetértenek-e a javasolt módosítással. 

 

Kérem, hogy az előterjesztést vitassák meg és fogadják el a mellékelt határozati javaslatot. 

(A határozati javaslat jelen jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.) 



 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

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: 

Pécsely Község Önkormányzatának Képvieslő-testülete a Társulási Megállapodás 

módosítására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és azzal egyetért.  

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képvieslő-testülete a Társulási Megállapodás 

alábbiakban részletezett módosításához hozzájárul: 

 

A 9. pont 2. alpont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

9.2. A Társulás feladatellátásához szükséges vagyont az alapító önkormányzatok biztosítják. 

A Társulás részére térítésmentesen használatba átadott ingatlan és ingó vagyontárgyak 

Balatonfüred Város Önkormányzata tulajdonát képezik, kivéve a Mogyoró Tagóvoda és a 

Kökörcsin Tagóvoda. A Kökörcsin Tagóvoda a 8245 Pécsely Iskola utca 183. szám alatt 

található, annak tulajdonosai továbbra is az eddigi arányban Balatonszőlős, Pécsely, Vászoly 

és Dörgicse Községek, az ingatlanban található ingóságok a társulás vagyonát képezik. A 

Mogyoró Tagóvoda Balatonfüred, Mogyoró utca 1. szám 2020/2 hrsz alatt található, az 

ingatlan a Balatonfüredi Református Egyházközség tulajdona, amelyet Balatonfüred Város 

Önkormányzata bérleti szerződés alapján használ. 

 

A 9. pont 6. alpont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

9.6. A társulás fennállása alatt a társulás által szerzett vagyonszaporulat a társulás tulajdonát 

képezi. 

 

A 11. pont 2. alpont hatályát veszti. 

 

A 11. pont 9. alpont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

11.9. Minősített többség szükséges a Társulás éves költségvetésének elfogadásához. A 

minősített többséghez a Tanács tagjai kétharmadának igen szavazata szükséges és 

feltétel, hogy az általuk képviselt lakosság elérje a Társulás lakosságszáma felét. 

 



Pécsely Község Önkormányzatának Képvieslő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja és felhatalmazza 

a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

7.) Bakonykarszt Zrt 2013 évi állami támogatás igénylése 

Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.  

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is az üzemeltető, Bakonykarszt ZRt. vállalta, a lakossági 

szennyvízdíjak állami támogatása iránti igényünket benyújtja a Minisztérium felé. A sikeres 

pályázathoz szükséges, a szokásos formátumú és tartalmú határozat elfogadása. Amennyiben 

a pályázat sikeres lesz, úgy a lakosság felé kompenzálják a számlákat. 

 

A polgármester javasolja az igénybejelentés tudomásul vételét, és javasolja, hogy a képviselő 

testület hatalmazza fel az önkormányzati nyilatkozatok aláírására, illetve a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

(A határozati javaslat jelen jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.) 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

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: 

 

83/2013. (10. 14.) határozatot: 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécsely Község 

Önkormányzatával közös tulajdonban lévő, víziközműből szolgáltatott lakossági ivóvíz és 

csatornaszolgáltatás 2013. évi támogatására vonatkozó igénybejelentést tudomásul vette. 



A Bakonykarszt ZRt szolgáltató által, a támogatási kérelemben közölt fajlagos költség-

ráfordítási adatok a Tárcaközi Bizottság által előírt feltételeknek megfelelnek. 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe 

vett, illetőleg a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati 

jogcímen meghatározott összeget, a tárgyi eszközök fenntartására, és a fejlesztési hitellel 

kapcsolatos adósságszolgálatra fogja fordítani.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Sebők Lajos polgármestert, az önkormányzati 

nyilatkozatok aláírására, illetve a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

9.) Vegyes ügyek 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 

- Tinusz féle föld 

Sebők Lajos polgármester: 2013. december 31.-én lejár a mezőgazdasági haszonbérleti 

szerződés a Pécsely 0103/49 hrsz. alatti az önkormányzat tulajdonát képező földterületre, 

amennyiben más javaslat nincs, akkor a szerződés újabb egy évre meghosszabbítható a 

szerződésben foglaltak értelmében. A polgármester javasolja a szerződés újabb egy évre 

történő meghosszabbítását, és javasolja, hogy arra írjanak ki pályázatot, a képviselő testület 

bízza meg a polgármestert a pályázat kiírására és a pályázat nyertesével a szerződés 

megkötésére Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 17.) az 

önkormányzat vagyonáról szóló rendelete értelmében. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

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: 

 

84/2013. (10. 14.) határozatot: 



 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécsely 0103/49 hrsz. alatti az 

önkormányzat tulajdonát képező földterületet a továbbiakban is haszonbérbe kívánja adni. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécsely 0103/49 hrsz.. alatti az 

önkormányzat tulajdonát földterületet a jelenleg fenálló haszonbérleti szerződés lejártát 

megelőzően, 2013. december 31. napja előtt haszonbérbe adás céljából meghirdeti, úgy, hogy 

a pályázat benyújtásának határideje és elbírálásának ideje a jelenleg érvényes szerződés 

lejártát megelőzze és az ingatlant a pályázat nyertesének 2014. január 1. napjától 2014. 

december 31. napjáig haszonbérbe adja. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a pályázat 

kiírásával, továbbá azzal, hogy a pályázat nyertesével a haszonbérleti szerződést a fentiek 

értelmében és a korábbi években megkötött szerződésekkel megegyező tartalommal (kivéve 

az időtartamot) megkösse. 

 

- Molnár Ferenc megkeresése 

Sebők Lajos polgármester:  

Az önkormányzathoz szóbeli megkeresés érkezett a 1097 zártkert, 1010/1 zártkert, 979 

zártkert, 075/5 gyep, erdő, 070/9 erdő, 047 agyagbánya, 031/19 szántó, művelési ágú 

ingatlanok megvásárlására. Ezeket az ingatlanokat az önkormányzat saját maga művelni nem 

tudja, azok jelenleg és már hosszú ideje hasznot nem hajtanak, karbantartásuk kiadást jelent 

az önkormányzatnak.  

Mindezek alapján a polgármester javasolja hogy a felsorolt ingatlanokat pályázat útján 

értékesítése az önkormányzat, a képviselő testület bízza meg a polgármestert a pályázat 

kiírására és a pályázat nyertesével a szerződés megkötésére Pécsely Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 5/2013. (V. 17.) az önkormányzat vagyonáról szóló rendelete 

értelmében. 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

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: 



 

85/2013. (10. 14.) határozatot: 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécsely 1097 zártkert, 1010/1 

zártkert, 979 zártkert, 075/5 gyep, erdő, 070/9 erdő, 047 agyagbánya, 031/19 szántó, művelési 

ágú, az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítését határozza el pályázat útján. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécsely a 1097 zártkert, 1010/1 

zártkert, 979 zártkert, 075/5 gyep, erdő, 070/9 erdő, 047 agyagbánya, 031/19 szántó, művelési 

ágú ingatlanokat értékesítés céljából meghirdeti. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a pályázat 

kiírásával, továbbá azzal, hogy a pályázat nyertesével vagy nyerteseivel az adásvételi 

szerződést megkösse. 

Sebők Lajos polgármester: Több napirend nem lévén a rendes ülést 21:50 órakor bezárta.  

 

K.m.f. 

 

    Sebők Lajos                               dr. Tárnoki Richárd 

   polgármester                                jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:   

             dr. Endrédy Renáta 

              jegyző megbízottja 

 

 


