
Jegyzőkönyv

Készült: Balatonszőlős  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2012.  március  5-én, 
18:00  órai  kezdettel  –  Pécsely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testületével  közösen  - 
megtartott  rendkívüli  Képviselő-testületi  üléséről,  a  Pécselyi  Önkormányzat  Tanácstermében 
(8245 Pécsely, Vásártér u. 148/A.)

Jelen vannak:

A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről:
Mórocz László polgármester
Klepeisz Péter alpolgármester
Bácsi Bernadett képviselő
ifj. Dallos Zoltán képviselő
Henn Sándor képviselő

B./ Pécsely Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről:
ifj.Sebők Lajos polgármester
Kosztor Lajos alpolgármester
Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő
Szélesi László képviselő
Szücs Sándor képviselő

C./ Tanácskozási joggal:
Jurics Tamás körjegyző

Sebők Lajos  polgármester Pécsely: Köszöntötte  a  megjelenteket,  és  megállapította,  hogy a 
pécselyi Képviselő-testület határozatképes. Tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy a rendkívüli 
ülés összehívására abból az okból került sor, hogy a Körjegyzőség 2011. évi beszámolója és a 
2012. évi költségvetése  is  elkészült,  amely része a balatonszőlősi  költségvetésnek és érinti  a 
pécselyi költségvetést is. A Kincstárhoz való beérkezés határideje március 12. napja.

A napirendi  javaslatot  a  pécselyi  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal  0  ellenszavazat  és  0  
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. (11/2012. (III. 5.) Kt. határozat)

A napirendi javaslatot a balatonszőlősi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta:

18/2012. ( III. 5.) Kt. határozat

Napirend a nyílt ülésre

1./ A Körjegyzőség 2011. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Sebők Lajos polgármester, Mórocz László polgármester, Jurics Tamás körjegyző

2./ Cafetéria szabályzat módosításának megtárgyalása
Előadó: Jurics Tamás körjegyző

3./ A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Sebők Lajos polgármester, Mórocz László polgármester, Jurics Tamás körjegyző



Napirend tárgyalása

1./ A Körjegyzőség 2011. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása

ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést.  Javasolja a 
költségvetési beszámoló elfogadását.

A  Körjegyzőség  költségvetéséről  szóló  beszámolót  a  pécselyi  Képviselő-testület  5  igen  
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. (12/2012. (III. 5.)  
Kt. határozat)

A balatonszőlősi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta meg:

19/2012. ( III. 5.) Kt. határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  Balatonszőlős és Pécsely 
Községek  Körjegyzőségének  2011.  évi  költségvetési  beszámolóját  megismerte, 
megtárgyalta és elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére.
A beszámoló jelen határozat mellékletét képezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

A Körjegyzőség 2011. évi költségvetési beszámolója, a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét 
képezi

2./ Cafetéria szabályzat módosításának megtárgyalása

Jurics  Tamás  körjegyző:  Szóban  ismerteti  az  írásos  előterjesztést.  A  költségvetési  törvény 
2012.  évre  ismét  200.000  Ft-ban  maximálta,  a  költségvetési  szerveknél  foglalkoztatottak 
cafetéria juttatásának felső határát.

Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Személyenként 200.000 Ft-ot javasol elfogadni., 
így a Körjegyzőség Cafeteria keretösszegét 1.200 ezer forintba javasolja megállapítani, továbbá 
javasolja a Körjegyzőség Cafeteria Szabályzatának elfogadását, az előterjesztésnek megfelelően.

A Körjegyzőség 2012. évi  cafeteria keretét,  és  a 2012. évi  cafeteria szabályzatot,  a pécselyi  
Képviselő-testület  5  igen  szavazattal  0  ellenszavazat  és  0  tartózkodás  mellett  egyhangúlag 
elfogadta. (13/2012. (III. 5.) Kt. határozat)

A balatonszőlősi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta meg:

20/2012. ( III. 5.) Kt. határozat

1.  Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  a  Körjegyzőség  Cafeteria 
keretét  2012.  évre  vonatkozóan,  1.200.000  Ft-ban,  azaz  Egymillió-kettőszázezer  forintban 
állapítja meg.
2.  A  Képviselő-testület,  a  Körjegyzőség  2012.  évi  Cafeteria  Szabályzatát  megismerte, 
megtárgyalta és elfogadja. A Cafeteria Szabályzat határozat mellékletét képezi.



3.  Az  Önkormányzat,  az  intézkedés  kapcsán  felmerülő  költséget  2012.  évi  költségvetéséből 
biztosítja, a körjegyzőség támogatásán keresztül.

Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal

A Körjegyzőség 2012. évi Cafeteria Szabályzata a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét 
képezi

3./ A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének megtárgyalása

ifj.  Sebők  Lajos  polgármester  Pécsely:  Részletesen  ismerteti  a  Körjegyzőség  2012.  évi 
költségvetésének  tervezetét.  A  Körjegyzőség  pénzmaradványa  már  rendelkezésre  áll,  az 
elkészített beszámolóból. A főösszeg biztosnak tűnik, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. A 
tervezett pénzeszközök fedezetet biztosítanak a működéshez. Mórocz László polgármester úrral 
előzetes egyeztetést folytatott. Javasolja, hogy a körjegyzőség részére 7,5 millió forint kerüljön 
átadásra. Ennél több pénzeszköz átadás nem javasol.

Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Pécsely: Javasolja a Képviselő-testületeknek, hogy az 
előterjesztésben 4. sz. variációként szereplő személyi kiadásokkal fogadják el a költségvetést.

Szücs  Sándor képviselő  Pécsely:  A 3.  sz.  variációt  támogatja,  mivel  az  áll  legközelebb,  a 
javasolt 7,5 millió forintos átadott pénzeszközhöz.

Mórocz László polgármester Balatonszőlős: A balatonszőlősi Képviselő-testület, korábban a 
4. sz. variációt  támogatta.  Jelenleg is ezt  tartanák elfogadhatónak,  de figyelembe véve,  hogy 
Pécsely  Önkormányzata  nehéz  anyagi  helyzetben  van,  a  3.  sz.  variációt  ideiglenesen 
elfogadhatónak tartja azzal, hogy félévkor újratárgyalják a testületek a költségvetést. Javasolja, 
hogy Jurics Tamás körjegyző illetményét, további 1%-kal, összesen 7%-kal emeljék meg, majd a 
7%-os emelés után további 10%-kal, növeljék meg a Képviselő-estületek.

A  pécselyi  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal  0  ellenszavazat  és  0  tartózkodás  mellett  a  
körjegyző illetményének további 1%, összesen 7%-os növeléséhez hozzájárul. (14/2012. (III. 5.)  
Kt. határozat)

A balatonszőlősi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta meg:

21/2012. ( III. 5.) Kt. határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Jurics  Tamás 
körjegyző  illetményének  –  a  teljesítményértékelés  alapján  történő  –  további  1%, 
összesen 7%-os növelését – 2012. január 1-i hatállyal – jóváhagyja. Az intézkedés 
kapcsán  felmerülő  többlet-költséget  2012.  évi  költségvetéséből  biztosítja,  a 
Körjegyzőség támogatásán keresztül.

Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal

A  pécselyi  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal  1  ellenszavazat  és  0  tartózkodás  mellett  a  
Körjegyzőség dolgozói béreltérítését elfogadta. (15/2012. (III. 5.) Kt. határozat)



A balatonszőlősi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta meg:

22/2012. ( III. 5.) Kt. határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  a  Körjegyzőség 
dolgozói  béreltérítésének  –  a  teljesítményértékelés  alapján  történő  –  10%-os 
növelését – 2012. január 1-i hatállyal – jóváhagyja. Az intézkedés kapcsán felmerülő 
többlet-költséget 2012. évi költségvetéséből biztosítja, a Körjegyzőség támogatásán 
keresztül.

Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal

ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: A költségvetés további változásai kapcsán felmerülő 
eltérések a pontosítására év közben is adódik lehetőség. Valószínűleg ezt meg is kell majd tenni. 
Javasolja a költségvetés elfogadását.

A  pécselyi  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal  1  ellenszavazat  és  0  tartózkodás  mellett  a  
Körjegyzőség 2011. évi költségvetését elfogadta. (16/2012. (III. 5.) Kt. határozat)

A balatonszőlősi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta meg:

23/2012. ( III. 5.) Kt. határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Körjegyzőség 2012. 
évi  költségvetését  elfogadja.  A  Körjegyzőség  költségvetése  jelen  határozat 
mellékletét képezi.

Felelős: Mórocz László polgármester, Jurics Tamás körjegyző
Határidő: azonnal

A körjegyzőség 2012. évi költségvetését, jelen jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.

Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 18:45 órakor bezárta.

k.m.f.

Mórocz László Jurics Tamás
  polgármester   körjegyző


