
 

Pécsely Község Önkormányzata 

 P É C S E L Y 

_____________________________ 

Szám:201/1-41/2014. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Képviselő-testület 2014. augusztus11-én 17:00-kor megtartott soron következő 
rendes üléséről. 
 
 
Jelen vannak:   ifj. Sebők Lajos         polgármester 
    Kosztor Lajos                     alpolgármester 
    Szélesi László 
    Kósáné Szakonyi Zsuzsanna       k é p v i s e l ő k 
 
                                               Szűcs Sándor képviselő 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. 
 
 (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 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 4 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi: 
 

 80/2014. (08. 11.) 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 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 
                 Előadó: Sebők Lajos polgármester 
 

3.) A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása 

                 Előadó: Sebők Lajos polgármester 
 

4.) A pécselyi általános iskola épületére vonatkozó birtokba adási szerződés 
megtárgyalása 

                 Előadó: Sebők Lajos polgármester 
 

5.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
                 Előadó: Sebők Lajos polgármester 
 

      6.) A pécselyi 379/2-es helyrajzi számú, Iskola utcai ingatlanon épülő járdára 
vonatkozó árajánlatok megtárgyalása 

     Előadó: Sebők Lajos polgármester 
 

      7.) Pályázatok lebonyolítására vonatkozó keretszerződés tárgyalása 
           Előadó: Sebők Lajos polgármester 
 
      8.) Az óvoda felújítására vonatkozó pályázati lehetőség megtárgyalása 
           Előadó: Sebők Lajos polgármester 
 
      9.) A 2118/12-es hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő közútra kapott vételi ajánlat 

tárgyalása 
           Előadó: Sebők Lajos polgármester 
 
      10.) Nyári rendezvények költségvetése 

      Előadó: Sebők Lajos polgármester 
 

11.) Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása 
Előadó: Sebők Lajos polgármester 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 
1. Beszámoló az előző testületi-ülés óta tett intézkedésekről 



Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
 

- A megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel a Pécselyi Általános Iskola és 
Óvoda Gyermekeiért Közalapítvány alapító okiratát 2014. május 31-ig módosítani 
kellett, a módosítást a Sindler Ügyvédi Iroda elvégezte, a módosított alapító okiratot 
megküldte, azonban nem tud megfelelni az Alapítvány a közhasznúság feltételeinek, 
így javaslom, hogy az önkormányzati választások után az új testület döntsön majd az 
alapítvány sorsáról. 

 - A Swietelsky perben a Sindler Ügyvédi Iroda leadta igényeinket, várjuk a 
Swietelsky válaszát. 

 

 

2. A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
Javaslom, hogy Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi bevételi 
főösszegén belül a felhalmozási  bevételeknél az ingatlanok értékesítését emelje meg 1400 e 
Ft-tal, mivel egy erdő területet értékesítettünk, valamint  nem terveztünk egyéb bevételt mely 
350 e Ft-tal kerül megemelésre a maradvány ezen összegekkel történő csökkentéséve. 

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: 

81/2014. (08. 11.) határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés módosítási 
javaslatot megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 Rendelet tervezet  

Pécsely Község Önkormányzatának 
/2014. (    .) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (02.11.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 



Pécsely Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdésében f) pontjában meghatározott, a következőket rendeli el: 
 
1. § Pécsely Község Önkormányzatának, az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
1/2014. (02.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2.§ 
(1),(4) helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 (1) Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 96.270 

ezer forintban (továbbiakban e Ft) Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben: 
 

Költségvetési bevételek előirányzata:    78.044 e Ft 
Finanszírozási bevételek előirányzata:      5.526 e Ft 
 Ebből:belső hiány       5.526 e Ft 
 Külső hiány      12.700 e Ft 
Költségvetési kiadások előirányzata:    83.570 e Ft 
Finanszírozási kiadások előirányzata:    12.700 e Ft 

 
(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzat-

csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel 
állapítja meg: 

 
I. Működési kiadások        Eredeti ei     

Módosított ei. 
 1. Személyi juttatások               9.698 e forint       

9.698 e forint 
 2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó           2.414 e forint              

2.414e forint 
 3. Dologi kiadások             17.025 e forint            

17.025 e forint 
 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai              1.600 e forint

       1.600 e forint 
 5. Egyéb működési kiadások 
 5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre         20.956 e forint     

20.956 e forint 
 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre            8.378 e forint       

8.759 e forint 
 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
  áh-n kívűlre                       0 e forint              

0 e forint 
5.4. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)   918 e forint
          248 e forint 

  
II. Felhalmozási kiadások 



 1. Beruházások                                                 10.000 e forint      
12.860 e forint 

 2. Felújítási kiadások                         0 e forint      
10.000 e forint 

 3. Egyéb felhalmozási kiadások                    0 e forint
              0 e forint 

 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre                 0 e forint
              0 e forint 

 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre                 0 e forint
              0 e forint 

 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása  
   

                 áh-n kívülre                      0 e forint
              0 e forint 

         
III. Finanszírozási kiadások 
         1.1. Hitel-, kölcsön törlesztése áh-n kívülre      0  e forint
     12.700 e forint 
         1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai       0  e forint
              0 e forint 
 
2.§.A költségvetési rendelet 3.§. (3) és (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
(3) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 12.860 e Ft-ot fordít, az 5. tábla szerinti 

részletezésben. 
(4)  Az Önkormányzat az Önkormányzati vagyon felújítására 10.000 e Ft-ot fordít, az 5. sz. 

melléklet szerinti részletezésben. 
 
3.§ A költségvetési rendelet 1 - 5  melléklete helyébe, e rendelet  1 - 5. melléklete lép. 
 

Záró rendelkezések 
 
4.§ Ez a rendelet, kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.  
 

Sebők Lajos        Dr. Tárnoki Richárd 
polgármester                 jegyző  

 
E rendelet 2014.                 napján kihirdetésre került. 
 
 
 

          Dr. Tárnoki Richárd 
                     jegyző 
 



A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

Pécsely Község Önkormányzatának 

7/2014. ( VIII.22.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (02.11.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
3.A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal felhívására rendeletet kell alkotni a házszámok 
kialakításáról és az utcanevek elnevezéséről, az utcákat nem kell újraszámoznunk, azonban új 
telkek kialakításánál már a rendelet szerint kell majd eljárnunk.  

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 rendeletet hozta 
meg: 

 
 

82/2014. (08. 11.) határozat 
 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről és a 
házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet-tervezetet megismerte, megtárgyalta és 
annak elfogadása mellett döntött. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 
 Rendelet tervezet 

 
 
 

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2014. (           .) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól  



Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
11. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában és 51. § (5) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. § E rendelet alkalmazásában: 

1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 2.§ 13. pontjában meghatározott terület. 

2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és 
nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.)  Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdés j) 
pontjában meghatározott név.  

3. Házszámozás: az adott közterületre néző, vagy bejáratával az adott közterületre 
nyíló ingatlanok sorszáma.  

2. § (1) Pécsely község belterületén, az egyéb belterületi és külterületi lakott helyeken a 
közterületeket el kell nevezni, kivéve azt az esetet, amikor a közterülethez 
kapcsolódó ingatlanok házszámozása másik közterület figyelembevételével 
megtörtént. A külterületi egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni.  

(2) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti 
vagy történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség 
követelményeire, továbbá arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.  

 (3)  A közigazgatási területen belül egy közterület elnevezés csak egyszer 

 szerepelhet. 

3.§  (1)  Élő személyről közterület nem nevezhető el.  

(2) Kiemelkedő, köztiszteletben álló személyről, annak halála után 20 év elteltével 
lehet közterületet elnevezni.   

(3) A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni a helyben jól ismert, a 
településhez születése, vagy munkássága folytán erősen kötődő, a helyi társadalom 
körében is elismert személyekről történő névadást.  

4. § A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.  

5. § (1) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-
nyilvántartásban történő bejegyzését követő 90 napon belül meg kell állapítani. 



(2) Ha településrendezés vagy beépítés következtében valamely közterület több részre 
osztódik, és így egységes közterületként megszűnik, az újonnan létrejött 
közterületet az (1) bekezdésben megállapított határidőn belül el kell nevezni. 

6.§ (1) A község közterületeinek elnevezését jegyzékbe kell foglalni.  

(2) A közterületnevek jegyzéke tartalmazza:  

a)  a sorszámot,  
b) a postai irányítószámot, 
c) a közterület nevét,  
d) a közterület jellegét, 
e) az elnevezés hatálybalépésének időpontját.  

(3) A közterületek jegyzékébe vett közterületneveket teljes alakjukban kell használni. 

(4) Ha településrendezés, vagy beépítés miatt a közterület megszűnik, akkor annak 
elnevezését – külön képviselő-testületi döntés nélkül – megszűntként kell 
nyilvántartani a közterületek jegyzékében.   

7. § (1) A kialakított közterület elnevezésével és a közterületek jegyzékében szereplő 
elnevezés megváltoztatásával kapcsolatos javaslatot a polgármester készíti elő.  

(2) A polgármester közterület elnevezésére vonatkozóan helytörténeti, nyelvi és 
nyelvhelyességi, művelődéstörténeti szempontok alapján, és a helyrajzi viszonyokat 
figyelembe véve tesz javaslatot.  

(3) A javaslatot annak benyújtása előtt 15 napra a helyben szokásos módon közzé kell 
tenni annak érdekében, hogy az érintett lakosság véleménye megismerhető legyen.  
A képviselő-testület a beérkezett véleményeket a végső javaslat kialakítása során 
mérlegeli.  

8.§ (1) A közterületek házainak számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a település 
központjától kifelé haladva egytől kezdődően növekedjenek, és az utca jobb oldalán 
a páratlan számokból, a baloldalon a páros számokból kell a házszámot képezni. 
Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, az érintett közterület számozását a 
magasabb rendű közút irányából kell megkezdeni.  

(2) A csak egyik oldalon beépíthető közterületek telkei és a foltszerűen beépített 
területek folyamatosan számozhatóak.      

(3) Saroktelkeket arra a közterületre kell számozni, amelyen a gyalogos közlekedésre 
alkalmas kapubejárat van. 

(4) Terek épületeinek, telkeinek számozását folyamatosan emelkedő sorrendben, az 
óramutató járásával ellentétes irányban kell végezni.  



(5) Az egyéb belterületi és külterületi lakott helyek közterületeinek házszámozása a 
belterületi ingatlanok számozásától eltérő, a számozás irányába haladva a jobb 
oldalon páros, a baloldalon a páratlan számokból kell a házszámot képezni.  

9. § (1) Amennyiben – a közterületnek a nyilvántartásba vett házszámokkal rendelkező 
szakaszán történő telekalakítás, beépítés, vagy a házszámok egyéb okból történő 
rendezése miatt a közterület, közterületszakasz jelentős részének átszámozására 
lenne szükség – az átszámozás elkerülése érdekében az érintett házszámokat arab 
számmal történő alátöréssel kell megkülönböztetni (pl. 1/1, 1/2, 1/3).  

(2) Amennyiben a házszámozási eljárás során - különösen a telekegyesítés, 
településrendezés, új építészeti illetőleg műszaki megoldás, vagy a közterület 
elnevezésének változása miatt - a meglévő házszámok összevonása válik 
szükségessé, az eredeti házszámok szélső értékeinek kötőjellel történő jelölésével 
összevont házszámot kell megállapítani (pl. 13-17.) 

(3) Ha az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámának 
megállapítását úgy kell elvégezni, hogy a  meglévő házszámot meghagyva, arab 
számmal történő alátöréssel kell az új lakásokat ellátni. 

(4) A házszámozással kapcsolatos döntés előkészítése során a várható telekállapotot is 
figyelembe kell venni. Ebben az esetben az ingatlanmegosztás után válik a 
számozás folyamatossá.  

10. § (1) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek 
a kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.  

 (2) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan 
rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok 
egyértelmű azonosítását akadályozza, így különösen, ha: 

a) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban 
található; 

b) az ingatlan házszáma téves; 
c) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor. 

11. §   A házak számozásával kapcsolatos döntést a jegyző átruházott hatáskörben hozza 
meg.  

12. § (1) A közterületek elnevezését tartalmazó táblák (a továbbiakban: utcanév táblák) 
elhelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerint cseréjéről Pécsely Község 
Önkormányzata gondoskodik. 

(2) Az utcanév táblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a 
helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni külön tartószerkezeten. 



(3) Az új közterület nevét tartalmazó táblákat a névadást követő 90 napon belül el kell 
helyezni.  

(4) Megváltozott közterületnév esetén a régi utcanév táblát piros átlós vonallal áthúzva, 
a változásról szóló döntést követő egy évig az eredeti helyén kell tartani. 

13. § A házszámtáblák elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról az ingatlan 
tulajdonosának, kezelőjének kell gondoskodnia úgy, hogy a házszámtábla 
közterületről jól látható legyen. 

14.§  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

Sebők Lajos                  Dr. Tárnoki Richárd 

polgármester                     jegyző  

Kihirdetve: Pécsely, 2014.  

 

                 Dr. Tárnoki Richárd 

               jegyző 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem 
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

Pécsely Község Önkormányzatának 

8/2014. ( VIII.22.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól  

 
4. A pécselyi általános iskola épületére vonatkozó birtokba adási szerződés 
megtárgyalása 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
A pécselyi állami iskola létrejöttéhez birtokba-adási szerződést kell kötnünk a KLIK-kel. A 
KLIK ügyvédje a szerződés tervezetet és az annak mellékletét képező használati alaprajzot 
megküldte, azt valamennyien megismerhettük, így javaslom az azokban 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: 

83/2014. (08.11.) 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 és a birtokbaadási szerződés aláírására. 

 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 
 

5.A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választásának időpontját. A szavazás napja: 2014. október 12. 

A választási eljárásról szóló 2014. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 14.§ (1) 
bekezdése értelmében a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a 
törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény 
megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság 
érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. 

 

A Ve. 304.§-a értelmében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a 
következő választási bizottságok működnek: 

a) Nemzeti Választási Bizottság, 
b) területi választási bizottság, 
c) helyi választási bizottság, 
d) szavazatszámláló bizottság. 

 

A Ve. 14.§ (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az egy szavazókörrel rendelkező településen 
a helyi választási bizottság legalább öt tagból áll, míg a Ve. 23.§-a pedig úgy, hogy a helyi 
választási bizottság öt tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-
testülete választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. 

A helyi választási iroda választott tagjaival szemben a Ve. 17-18.§-a az alábbi 
összeférhetetlenségi szabályokat fogalmazza meg: 



- helyi választási bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi 
névjegyzékben szereplő választópolgár lehet a tagja; 

- a választási bizottságnak nem lehet tagja 
a) a köztársasági elnök, 
b) a háznagy, 
c) képviselő, 
d) alpolgármester, 
e) jegyző, 
f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, 
g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy,  
h) jelölt, 
i) párt tagja, 
j) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, 
k) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, 
l) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 

államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel 
vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb 
közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, 
állami vezető. 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 13-i ülésén a 31/2014. 
(02.13.) számú határozatával megválasztotta a helyi váalsztási bizottság. Tekintettel azonban 
a Ve. fentiekben idézett 18.§ (1) bekezdés f) pontjában foglalt összeférhetetlenségi szabályra 
– a választási bizottságnak nem lehet tagja másik választási bizottság tagja -, a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán új választási bizottsági tagokat kell 
választani. 

 

A Ve. 23.§-a értelében a helyi választási bizottság tagjait a képviselő-testület a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, 
legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg. 

 

Mindezekre tekintettel a helyi választási iroda tagjai és póttagjai személyére az alábbi 
javaslatot teszem: 

 

Tagok: 

Vörös Ernőné   8245 Pécsely, Balatoni út 9. 

Havasi Ottóné   8245 Pécsely, Iskola u. 182. 



Liga Andrea   8245 Pécsely, Balatoni út 16. 

Fejes Béla   8245 Pécsely, Hosszú u. 82. 

Kósa Sándor   8245 Pécsely, Vásártér u.148.  

Póttagok: 

Szalai Gézáné   8245 Pécsely, Balatoni út 1. 

Szőnyi Tímea   8245 Pécsely, Hosszú u. 56/a  

 

A javasolt személyek nem kérték zárt ülés tartását.A választási bizottság javasolt tagjai és 
póttagjai a fenti összeférhetetlenség tárgyában megtették a szükséges nyilatkozatot. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Ve. 25.§ (1) bekezdése szerint a 
választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható 
be. A Ve. 25.§ (2) bekezdése pedig kimondja, a választási bizottság tagjainak és póttagjainak 
megválasztásáról egy szavazással dönt a testület. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választása során működő helyi választási bizottság tagjai és póttagjai 
megválasztására vonatkozó javaslatot megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 

 
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: 

84/2014. (08.11.) határozat 
1. Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 23.§-ában foglaltak alapján a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2014. évi általános választásán a helyi választási bizottság választott 
tagjaként: 
 

Tagok: 

Vörös Ernőné   8245 Pécsely, Balatoni út 9. 

Havasi Ottóné   8245 Pécsely, Iskola u. 182. 

 



Liga Andrea   8245 Pécsely, Balatoni út 16. 

Fejes Béla   8245 Pécsely, Hosszú u. 82. 

Kósa Sándor   8245 Pécsely, Vásártér u.148.  

Póttagok: 

Szalai Gézáné   8245 Pécsely, Balatoni út 1. 

Szőnyi Tímea   8245 Pécsely, Hosszú u. 56/a  

 

határozott időre, a következő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására 
megválasztott választási bizottság alakuló üléséig megválasztja. 

 

2. Pécsely Község Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi XXXVI. 
törvényben előírtak alapján az 1. pontban megválasztott Helyi Választási Bizottsága tagjainak 
és póttag eskütételéről gondoskodjon. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, mint a helyi 
választási iroda vezetőjét, hogy az esküt követően a megbízóleveleket adja át.  

 

Felelős: Sebők Lajos polgármester az eskü kivételéért  

dr. Tárnoki Richárd jegyző a megbízólevelek átadásáért  

 

Határid ő: - az eskütételre azonnal, de legkésőbb 2014. szeptember 5.  

- a megbízólevelek átadására azonnal, de legkésőbb 2014. szeptember 5.  

6.A pécselyi 379/2-es helyrajzi számú, Iskola utcai ingatlanon épülő járdára vonatkozó 
árajánlatok megtárgyalása 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
A megnyert állami pályázatból 4 millió forintot fordíthatunk járda felújításra. A felújítandó 
járda önkormányzati területen van. A kivitelező illetve a műszaki ellenőr ajánlatainak 
kiválasztásakor mérvadó volt a keretösszeg. A kivitelezői ajánlatok közül a Colas út Zrt. 
bruttó 3.999.691 Ft-os, a műszaki ellenőri ajánlatok közül Rajki Tamás bruttó 194.560 Ft-os 
ajánlata a legalacsonyabb, így javaslom ezek 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: 

85/2014. (08. 11.) határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 379/2-es helyrajzi számú, Iskola 
utcai ingatlanon épülő járdára vonatkozó ajánlatokat megismerte megtárgyalta és a Colas út 
Zrt. bruttó 3.999.691 Ft-os árajánlatának elfogadása mellett döntött a 2014. évi költségvetés 
beruházási kiadásainak terhére. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

86/2014. (08. 11.) határozat 
 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 379/2-es helyrajzi számú, Iskola 
utcai ingatlanon épülő járdára vonatkozó műszaki ellenőri ajánlatokat megismerte 
megtárgyalta és Rajki Tamás bruttó 194.560 Ft-os árajánlatának elfogadása mellett döntött a 
2014. évi költségvetés beruházási kiadásainak terhére. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 

7.Pályázatok lebonyolítására vonatkozó keretszerződés tárgyalása 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
A jelenlegi pályázatírónk Kovács Zsolt, akivel szeretnénk hosszú távra szerződést kötni. A 
megbízási időszak a jelenlegi tervek szerint 1 évet foglalna magába, amely időszak alatt 
ingyen figyelné a számunkra megfelelő pályázatokat. A pályázatkészítési díj bruttó 200.000 
Ft lenne, az elnyert pályázatok után pedig 3%-os sikerdíjat kellene fizetnünk részére.  

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: 

87/2014. (08. 11.) határozat 
 



Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Zsolt pályázatíró ajánlatát 
megismerte, megtárgyalta és a vele történő pályázatfigyelői keretszerződés aláírása mellett 
döntött. 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Sebők Lajos polgármester 

 
8. Az óvoda felújítására vonatkozó pályázati lehetőség megtárgyalása 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
Az óvoda épületének felújítása évek óta húzódó, aktuális probléma. A napokban adódott egy 
pályázat, amely az épületek energetikai korszerűsítésére vonatozik. Ez egy 100%-os pályázat, 
utófinanszírozással. A pályázat által biztosított keretösszeg min. 40 millió max. 180. millió 
forint. (Ez nettó min.30 millió max. 150 millió forint.) A pályázat beadására törvény szerint 
Pécsely nem jogosult. A megfelelő döntés az lenne, ha Dörgicse, mint társtulajdonos adná be 
a pályázatot. Jelenleg még tárgyalások folynak arról, hogy milyen formában pályázhatnánk. 

9. A 2118/12-es hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő közútra kapott vételi ajánlat 
tárgyalása 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
Vételi ajánlat érkezett az önkormányzati tulajdonban lévő közútra. Célunk, az hogy minden 
ingatlan megközelíthető legyen továbbra is. A 2118/10-es hrsz-ú ingatlan tulajdonosa jelezte, 
hogy számára nem elfogadható az út megszüntetése.Az ügy megfelelő körbejárása érdekében 
a napirendi pontról való döntés elnapolását szeretném kérni.  

10. Nyári rendezvények költségvetése 

Sebők Lajos polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
2014. augusztus 20-án a kultúrházban 40 perces könnyűzenei műsort szervezünk, amelyet 
Sztankovszky Miklós ad elő. Az előadás díja bruttó 60.000 Ft. A költségvetés módosítására 
tekintettel kérem javaslatom 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: 

88/2014. (08. 11.) határozat 
 
 
 
 



 

 
 
 


