
Jegyzőkönyv

Készült: Balatonszőlős  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2012.  február  13-án, 
18:00  órai  kezdettel  –  Pécsely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testületével  közösen  - 
megtartott  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

C./ Tanácskozási joggal:
Jurics Tamás körjegyző

D./ Meghívottak:
Bácsi Zoltánné pénzügyi főelőadó
Fejes Rita pénzügyi főelőadó

Szücs Sándor pécselyi képviselő igazoltan volt távol.

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  4  igen  szavazattal  0  ellenszavazat  és  0  
tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. (3/2012. (II. 13.) Kt. határozat)

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

2/2012. (II. 13.) Kt. határozat

Napirend a nyílt ülésre

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

2./ Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Jurics Tamás körjegyző



Napirend tárgyalása

1./ A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének megtárgyalása

ifj.  Sebők  Lajos  polgármester  Pécsely:  Részletesen  ismerteti  a  Körjegyzőség  2011.  évi 
költségvetésének tervezetét.
(1. sz. melléklet)
A körjegyzőség 2012. évi költségvetése az előző évekhez képest, a bevételi oldalon változott. A 
pénzmaradványt  jelenleg  nem  ismerjük.  A  bérkompenzáció  új  elemként  jelent  meg,  az 
adójogszabályok változása miatt. A dologi kiadásnál nincs változás. A személyi kiadások terén, 
két dolgozó is jubileumi jutalomra lett jogosult az idén. Az egyik köztisztviselő nyugdíjba megy, 
ezért az ő 4 havi bére felszabadul.  A cafetériára az eddigi szabályok vonatkoznak. Javasolja, 
hogy a béreltérítést külön soron szerepeltesse a körjegyzőség.

Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Tájékoztatja a pécselyi Képviselő-testületet arról, 
hogy  a  balatonszőlősi  Képviselő-testület,  a  Körjegyzőség  személyi  kiadási  tekintetében, 
kizárólag a 4. variációt tudja támogatni, mivel ezzel a megoldással nem csökkenne a dolgozók 
bére, a tavalyi évhez képest.

Henn Sándor képviselő Balatonszőlős: Csak a 4. számú előterjesztést támogatja. Szerinte nem 
lehet  megtenni  a  dolgozókkal  azt,  hogy minimálbérért  dolgozzanak  és  kevesebb jövedelmük 
legyen, mint 2011-ben.

Jurics  Tamás  körjegyző:  Tájékoztatja  a  Képviselő-testületeket  arról,  hogy  a  költségvetés 
végleges formáját egy NGM rendelet fogja meghatározni, amely még nem jelent meg, ezért a 
mai testületi ülésen nem tudják a testületek elfogadni a költségvetést. Amint megjelenik az elemi 
költségvetésről szóló rendelet, beterjesztésre fog kerülni a testületek elé.

2./ Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi tevékenységéről

Jurics Tamás körjegyző: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést. Elmondja, hogy a szocális 
területen volt a legnagyobb változás, azért a beszámolóban ez a többi területhez képest nagyobb 
terjedelemben jelenik meg.

ifj.  Sebők Lajos polgármester Pécsely: Megköszöni a Körjegyzőség egész évi munkáját  és 
javasolja a beszámoló elfogadását.

A Körjegyzőség 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját,  a pécselyi Képviselő-testület 4  
igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta. (4/2012. (II.  
13.) Kt. határozat)

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

3/2012. (II. 13.) Kt. határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Körjegyzőség 2011. 
évi  tevékenységéről  szóló  beszámolót  megismerte,  megtárgyalta  és  elfogadja.  A 
beszámoló a határozat mellékletét képezi.

Felelős: Jurics Tamás körjegyző
Határidő: azonnal



A Körjegyzőség 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét 
képezi

Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 18:50 órakor bezárta.

k.m.f.

Mórocz László Jurics Tamás
  polgármester   körjegyző


