
Jegyzőkönyv 
 
Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 14-én, 

19:00 órai kezdettel – Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - 
megtartott Képviselő-testületi rendes üléséről a pécselyi Önkormányzat Tanácstermében 

(8245 Pécsely, Vásártér u. 148/A.) 
 

Jelen vannak: 
A./ Pécsely Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: 

ifj.Sebők Lajos   polgármester 
Kosztor Lajos    alpolgármester 
Kósáné Szakonyi Zsuzsanna  képviselő 
Szélesi László    képviselő 
Szücs Sándor    képviselő 

 
B./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: 

Mórocz László   polgármester 
Klepeisz Péter    alpolgármester 
Henn Sándor    képviselő 

 
C./ Tanácskozási joggal: 

Jurics Tamás     körjegyző 
 
Bácsi Bernadett és ifj. Dallos Zoltán balatonszőlősi képviselők jelezték, hogy a testületi ülésen 
nem tudnak részt venni. 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a 
pécselyi Képviselő-testület határozatképes, majd a kiadott meghívó 
(1. sz. melléklet) 
szerint tett javaslatot a napirend elfogadására. 
 
A napirendi javaslatot a pécselyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. (107/2011. (XI. 14.) Kt. határozat) 
 
Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, 
hogy a balatonszőlősi Képviselő-testület is határozatképes, majd a kiadott meghívó szerint tett 
javaslatot a napirend elfogadására. 
 
A napirendi javaslatot a balatonszőlősi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 
tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta: 
 

123/2011. (XI. 14.) Kt. határozat 
 
Napirend a nyílt ülésre 
 
1./ A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 

Előadó: Sebők Lajos polgármester, Mórocz László polgármester, Jurics Tamás körjegyző 
 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Javasolja, hogy a Képviselő-testületek – napirend előtt 
– hallgassanak meg egy rövid tájékoztatót, a végéhez közeledő komposztálási projektről, Mátyás 
Mónika környezeti tanácsadó előadásában. 
 
A képviselők egyet értettek a javaslattal. 



 
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Felkéri Mátyás Mónika környezeti tanácsadót, a 
tájékoztató megtartására. 
 
Mátyás Mónika: Mindkét településen a vége felé közeledik a házi komposztálási projekt 
megvalósítása. Tapasztalata szerint, az igénylők jól használják a komposztáló edényeket és az 
aprítógépeket is szívesen kölcsönzik ki. Pécsely községben ellenőrzést végzett a pályáztató 
képviselője és rendbe találta a projekt megvalósítását, bizonylatolását. Az lakosok örömmel 
fogadták az Önkormányzatok komposztálási kezdeményezését. November végéig le kell zárni a 
projektet, majd fenn kell tartani öt évig. Évente le kell majd jelenteni, hogy mennyi komposzt 
keletkezik a településen és mennyi hulladékot szállítanak el. Javasolja, hogy a fenntartásra is 
fordítsanak energiát és némi anyagi forrást az Önkormányzatok. Az új, betelepülő lakosok 
részére elvárás is lehet, hogy komposztáljanak. Célszerű lenne díjazni azokat, akik 
komposztálnak, például egy díjjal, vagy valamilyen kedvezménnyel, vagy lehetne egy 
komposztládát adni minden évben annak, aki még nem komposztál, de a leggyorsabban 
jelentkezik. Sajnos az a tapasztalat, hogy a legtöbb önkormányzatnál nincs energia a 
komposztálás fenntartására. 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Megköszöni a tájékoztató megtartását. 
 
 

Napirend tárgyalása 
 
1./ A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: A Körjegyzőség költségvetési koncepciójára vonatkozó 
alapelvek, a korábbi évekhez igazodnak. A várható pénzmaradványt szerepeltettük a 
koncepcióban. Ezt tekinthetjük a 2012-es költségvetés első fordulójának. A bevételi oldalon csak 
a normatív támogatás, a településektől átvett pénzeszköz és a kamatbevétel jelenik meg. A 
főösszeg így 19.851.039 lenne. Ez szerepel a kiadási oldalon is. A mi fix, az a kötelező személyi 
juttatások. A többi adódik ebből. Most egyelőre többlet juttatást – a javaslatomra – nem 
terveztünk 
 
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Javasolja a koncepció elfogadását. 
 
A határozati javaslatot a pécselyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. (108/2011. (XI. 14.) Kt. határozat) 
 
Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Aki elfogadja az előterjesztett koncepciót, az 
kézfeltartással jelezze. 
 
A balatonszőlősi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta meg: 
 

124/2011. (XI. 14.) Kt. határozat 
 
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. 
évi költségvetési koncepcióját megismerte, megtárgyalta és elfogadja. A koncepció, 
a határozat mellékletét képezi. 
 
 Felelős: Mórocz László polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
A koncepció jelen jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi. 



 
 
Jurics Tamás körjegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületeket, a Körjegyzőség 2011 évre 
várható kiadásairól és a kiadások teljesítéséhez szükséges bevételekről. 
(3. sz. melléklet)  
 
 
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 19:50 órakor bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
Mórocz László      Jurics Tamás 
polgármester         körjegyző 


