
J e g y z ő k ö n y v

Készült:  Pereszteg  Község  Önkormányzati  képviselő-testületének  2012.  november  21-én 
tartott testületi ülésén.

Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Pinezits Tamás alpolgármester, Zambóné Németh 
Ilona  jegyző,  Gáspár  András,  Holczmann  Péter,  Juhász  János,  Koloszárné  Varga 
Elvira, Talhammer László képviselők. 

A  polgármester  által  meghívott:  Dr.  Galambos  György  Nagycenk  Nagyközségi 
Polgármesteri Hivatal aljegyzője.

Sellei  Tamás  polgármester üdvözli  a  megjelenteket.  Köszönti  Dr.  Galambos  György 
aljegyző urat, aki a mellékelt megállapodás tervezetet összeállította. Megállapítja, hogy a 7 fő 
képviselőből jelen van 7 fő, a testületi ülés határozatképes. Javaslatára a testület megállapítja 
az alábbi

N A P I R E N D E T :

1.)  Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2012. III. negyedévi
     költségvetési teljesítéséről

     Előadó: Sellei Tamás polgármester
     Előkészítette: Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos

2.)  A 2013. évi költségvetési tervkoncepció megtárgyalása

    Előadó: Sellei Tamás polgármester
    Előkészítette: Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos

3.) Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról 
    és fenntartásáról megállapodás-tervezet

   Előadó: Sellei Tamás polgármester

4.) Pereszteg Község Önkormányzata stratégiai ellenőrzési
    tervének elfogadása

    Előadó: Zambóné Németh Ilona jegyző

5.) Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek
  Előadó: Sellei Tamás polgármester
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1. Napirendi pont

     Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2012. III. negyedévi
     költségvetési teljesítéséről

Sellei Tamás polgármester: A képviselő-testülettel nyomon követtük a kiadások és a bevéte-
lek alakulását a költségvetésben. A beszámoló nem tartalmaz olyan számadatokat, amelyről a 
képviselőknek nincs tudomása. Kérem a testületi tagokat, hogy a III. negyedévi költségvetési 
teljesítés beszámolóját szíveskedjenek elfogadni.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

48/2012.(XI.201.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község önkormányzatának képviselő-testülete  az Önkormányzat  és  intézmények 
2012. III. negyedévi költségvetési teljesítéséről szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogad-
ja.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal.

2. Napirendi pont

   A 2013. évi költségvetési tervkoncepció megtárgyalása

Sellei Tamás polgármester: A 2013. évre vonatkozó saját és központi bevételeket még nem 
nagyon ismerjük. Jelentősége a költségvetési törvény elfogadásakor lesz. A koncepciót a köz-
ponti költségvetési törvény-tervezet alapján tudtuk összeállítani. 

Pinezits Tamás alpolgármester: Ha konkrét adatok állnak rendelkezésünkre, akkor tudunk a 
tényleges bevételekről és kiadásokról beszélni.

Sellei Tamás polgármester: A már eddig is tervezett beruházásokat és felújításokat szerepel-
tetjük a koncepcióban. A tényleges összegek a számadatok pontos ismeretében kerülnek ter-
vezésre a 2013. évi költségvetésben. 
Kérem a testületi tagokat a koncepciót szíveskedjenek elfogadni.

A  napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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49/2012.(XI.21.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat 21013. évi költ-
ségvetési tervkoncepcióját tudomásul veszi és elfogadja.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

3. Napirendi pont

   Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról 
    és fenntartásáról megállapodás-tervezet

Sellei Tamás polgármester: A képviselő-testületi tagok előtt ismert a közös hivatal megala-
kításához vezető út, az eddigi döntéseket közösen hoztuk meg. A megállapodás-tervezetet a 
képviselők megkapták. A tervezetet az érintett polgármesterek és jegyzők már megtárgyalták. 
A javaslatok a tervezetben átvezetésre kerültek, javaslom elfogadását. 

Dr. Galambos György aljegyző: A helyi önkormányzatokról törvényben foglaltak alapján a 
közös hivatal megalakításának a határideje 2013. január 10-jét követő 60 napon belüli idő-
szak. 
Célszerűnek tartjuk, és szeretnénk, ha január 1-jével lehetne indulni.
Két lényeges kérdést kell eldönteni, hogy milyen formában legyen a finanszírozás, és a műkö-
dés Pereszteg községben hogyan történjen.
A lakosság egyik településen sem fogja észrevenni a változást. Ugyanazok a köztisztviselők, 
ugyanazt a feladatot fogják ellátni.
A finanszírozás bizonytalan, a módosító javaslatok, előirányzatok, folyamatosan változnak.
A 2013-as évtől feladatfinanszírozás lesz. A közös hivatal létszámát a törvényjavaslat szerint 
határoztuk meg a megállapodás tervezetben.

Sellei Tamás polgármester: A tervezetnek két elemét emelném ki. 
Az alap a becsületesség, őszinteség, korrekt kapcsolat, amely az önkormányzatok között jelen 
esetben maximálisan megvan. A költségeket ott kell elszámolni, ahol azok jelentkeznek és ke-
letkeznek.

Pinezits  Tamás alpolgármester:  A megállapodás-tervezet  lefedi  a jelenlegi  helyzetet.  Ha 
változás történik, bármikor lehet kezdeményezni a megállapodás módosítását.

Holczmann Péter képviselő: Ha másik testület lesz és ezen változtatni akar, akkor lehet mó-
dosítani?
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Sellei Tamás polgármester: Igen, bármikor lehet változtatni és módosítani a megállapodást, 
ha a másik két testület is hozzájárul ehhez.
Kérem a megállapodás elfogadását.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:

50/2012.(XI.21.)                         H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nagycenki Közös Önkormányzati 
Hivatal létrehozására, a Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat és Fertőboz Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testületeivel kötött, a jelen határozat mellékletét képező megállapodást jó-
váhagyja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást Pereszteg Község 
Önkormányzata nevében aláírja.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: 20120. december 15.

4. Napirendi pont

  Pereszteg Község Önkormányzata stratégiai, ellenőrzési, és
  belső ellenőrzési tervének elfogadása.

Sellei Tamás polgármester: Évente el kell fogadni az önkormányzat stratégiai, ellenőrzési és 
belső ellenőrzési tervét. A Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodá-
sa tartalmazza a társulás feladatait a belső ellenőrzési tevékenység vonatkozásában.
Eszerint ellátja a Társulás a társult önkormányzatok és intézményeik belső ellenőrzését, a tör-
vényi előírásoknak megfelelően.
Kérem a testületi tagokat a mellékelt terveket szíveskedjenek elfogadni.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

51/2012.(XI.21.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat stratégiai ellenőr-
zési, és belső ellenőrzési tervét tudomásul veszi és elfogadja.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző
Határidő: azonnal
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5. Napirendi pont

   Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

  5.1. A polgármesteri Hivatal megszüntető Alapító Okiratának elfogadása.
        A Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának véleményezése

Sellei Tamás polgármester: A megállapodásban foglaltak alapján a Közös Önkormányzati 
Hivatal Alapító Okiratát együttes testületi ülésen fogadja el a képviselő-testület.
Az Alapító Okirat elfogadása előtt a Polgármesteri Hivatal jelenlegi, érvényben lévő alapító 
okiratát 2012. december 31-i hatállyal meg kell szűntetni, mivel a peresztegi hivatal, mint ön-
álló költségvetési szerv megszűnik.
Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy a peresztegi Polgármesteri Hivatal megszüntető ala-
pító okiratát elfogadni, és a Közös Hivatal Alapító Okiratát elfogadásra javasolni szíveskedje-
nek.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

52/2012.(XI.21.)  H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nagycenk Nagyközségi és a Fer-
tőboz Községi Önkormányzat képviselő-testületeivel közösen megalapítandó Nagycenki Kö-
zös Önkormányzati Hivatal elnevezésű költségvetési szerv megalapítására tekintettel elhatá-
rozza, hogy a Pereszteg Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala elnevezésű költségve-
tési szerve 2012. december 31-vel történő megszűntetését.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti Megszünte-
tő Okirat aláírására.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: 2012. december 31.

    5.2. Év végi jutalmazásra javaslat

Sellei  Tamás polgármester:  Az önkormányzat  jelenlegi  pénzügyi  helyzete  lehetővé teszi, 
hogy az elmúlt években gyakorolt gesztust a jutalmazásra az idei évben is gyakorolhatjuk.
Olyan összegű jutalomra teszek javaslatot, amit a dolgozók nem lenézően fogadnak, és az ön-
kormányzat működését sem befolyásolja.
Javaslom egységesen nettó 25 000.- Ft jutalom megállapítását azzal, hogy az új kollégák jutal-
mának összegét arányosan csökkentett összegben állapítsuk meg.

Juhász János képviselő: Ez összeg a 2012. évi költségvetésben szerepel ?

Sellei Tamás polgármester: Az előző évben sem szerepelt, és 2012-es évre terveztünk juta-
lomra. A költségvetés teljesítése azonban lehetővé teszi, hogy jutalmazásra is fordítsunk ki-
adást.
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Zambóné Németh Ilona jegyző: Ebben az összetételben az idei évben vagyunk utoljára. Az 
iskola 2013. évben már nem tartozik az önkormányzathoz, a hivatali dolgozók a közös hivatal 
alkalmazásába kerülnek át. 

Koloszárné Varga Elvira képviselő: Úgy gondolom, hogy ennél többre is lenne lehetőség, 
természetesen az ésszerűség határán belül. Javaslom a jutalom megállapítását nettó 35 000.- 
Ft/fő összegben.

Pinezits Tamás alpolgármester: Mint munkavállaló egyetértek a képviselő javaslatával, és 
támogatom a 35 000.- Ft/fő nettó jutalom megállapítását.

Sellei Tamás polgármester: Kérem a képviselő-testület tagok szavazatát arra vonatkozóan, 
hogy ki ért egyet a nettó 35 000.- Ft/fő összegű jutalom megállapításával.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 
igen, 1 nem szavazattal – egyszerű szótöbbséggel – az alábbi határozatot hozza:

53/2012.(XI.21.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a polgár-
mester előterjesztése alapján, nettó 35 000.- Ft/ fő összegben jutalom kifizetésére kerüljön sor 
a polgármesteri hivatal és intézményeiben dolgozók részére.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jutalom kifizetéséről intézkedjen.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

     5.3. Falumegújítási pályázat benyújtása Fő utcai parkolókra.

Sellei Tamás polgármester: Lezárult a falumegújítási pályázat I. üteme. Amennyiben a vég-
elszámolását jóváhagyó határozat megérkezik határidőben, lehetőség nyílik a Fő utcai parko-
lók kiépítésére is a pályázatot benyújtani.
A  projekt  költségvetéses  bruttó  8 394 396.-  Ft,  melyből  az  önkormányzat  önrésze  az 
1 784 635.- Ft összegű ÁFA.

Kérem a testületi tagok jóváhagyáság arra vonatkozóan, hogy a határozat határidőben történő 
megérkezése esetén a pályázatot az ismertetett összeggel benyújthassuk.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

54/2012.(XI.21.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  úgy határozott,  hogy az  Európai 
Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  a  falumegújításra  és  fejlesztésre  LEADER Helyi 
Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások jogcím keretében az 
Alpokalja-Ikva mente LEADER Egyesület Munkaszervezetéhez benyújtott Peresztegi parkoló 
fejlesztése című projekthez / fejlesztéshez pályázatát benyújtja, mely a következő szerint va-
lósulna meg:

Megvalósulás helye ( cí, helyrajzi szám ) 9484 Pereszteg
Helyrajzi szám: 331/1

Projekt rövid leírása: Fő utca parkoló kialakítása

A projekt teljes összege: 8 394 396.- Ft
Önrész összege: 1 784 635.- Ft
Támogatási igény: 6 609 761.- Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Sellei Tamás polgármester

Kérdések, bejelentések

Sellei Tamás polgármester:
- A mai napon a testületi ülést követően közmeghallgatásra kerül sor.
  Röviden ismertetem az előterjesztést, ha a képviselőknek van kiegészítésük kérem   szíves-

kedjenek elmondani.
- Az elmúlt testületi ülésen parkfenntartónak felvételre javasolt Krizmanits Péter már meg-

kezdte munkáját az önkormányzatnál.
- A vízmű közműfejlesztési hozzájárulásból a végelszámolást követően 2 millió forintot kap 

vissza önkormányzatunk, amit csak csatorna-és vízhálózat beruházásra vagy felújításra lehet 
felhasználni.

- A Rajkai Takarékszövetkezet az elmúlt évekhez hasonlóan támogatást nyújt az önkormány-
zat részére 200.- Ft/fő összegben. A felhasználásról a későbbiekben fogunk dönteni.

- Az EON kereste fel önkormányzatunkat közvilágítás korszerűsítésére. Most csak a szándék-
nyilatkozatot kérik, hogy részt vesz-e az önkormányzat a beruházásban.

   Ez évi 25 %-os megtakarítást jelent. Azt még nem tudjuk, hogy ez a számlákban is jelentke-
zik-e majd, vagy ez a megtakarítás lesz a beruházás saját része.

- A ravatalozó tervezése folyamatban, tavasszal megkezdődik a kivitelezés.
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- Útépítő cég adott árajánlatot felújításra, tárgyalásban vagyok velük, a részletekről tájékoztat-
ni fogom a képviselőket.

- A faluház előtti parkolókra a pályázatot lehet, hogy sikerül beadni abban esetben, ha a hatá-
rozat az előző pályázat zárásról megérkezik. Meghosszabbították a beadási határidőt novem-
ber 30-ra így van még esély a beadásra.

- Az önkormányzat tulajdonában lévő, Kis utca végénél található szántó haszonbérleti szerző-
dése lejárt. A szerződést meghosszabbítjuk az eddigi feltételekkel. 

Több kérdés,  bejelentés  nem volt,  a polgármester,  megköszönve a megjelenést,  a testületi 
ülést bezárja

kmft.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester jegyző 


