
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2012. február 9-én tartott 
testületi ülésén.

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

Távolmaradását bejelentette: Gáspár András képviselő

A polgármester által meghívottak: Hosszú Margit óvodavezető.

Sellei Tamás polgármester, megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből jelen van 6 fő, a testületi 
ülés  határozatképes.  A  meghívóban  közölt  napirendek  kiegészítéseként  kéri  tárgyalni: 
Előirányzatmódosítás a 2011. évi költségvetésben. A képviselő-testület a javaslatot elfogadja.
Javaslatára a testület megállapítja az alábbi

N A P I R E N D E T :

1. Előirányzatmódosítás a 2011. évi költségvetésben

    Előadó: Sellei Tamás polgármester
    Előkészítette: Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos

2. Pereszteg Község Önkormányzatának és intézményeinek
    2012. évi költségvetési terve

    Előadó: Sellei Tamás polgármester
    Előkészítette: Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos

3. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

    Előadó: Sellei Tamás polgármester

1. Napirendi pont

    Előirányzatmódosítás a 2011. évi költségvetésben

Sellei Tamás polgármester: Felkérem Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsost, hogy 
pár szóban tájékoztassa testületi tagokat az írásban is kiadott tervezetről. 

Böszörményi  Zsanett  gazdálkodási  tanácsos:  Az  írásban  kiadott  előiránymódosítási 
javaslatot szóban is ismerteti.



2.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület  6 igen 
szavazattal-minősített szótöbbséggel – az alábbi rendeletet alkotja:

1/2012.(II.9.). R e n d e l e t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete rendeletet  alkot az Önkormányzat 
2/2011.(II.14.) rendeletének – az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről – módosításáról

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

2. Napirendi pont

   Pereszteg Község Önkormányzatának és intézményeinek
   költségvetési terve

Sellei Tamás polgármester: A képviselő-testület tagjai előtt a tervszámok ismertek. A 2012. 
évben  megvalósítandó  feladatokat  a  képviselők  már  többször  megtárgyalták,  a  fontossági 
sorrendet  meghatározták.  A  költségvetés  ezeket  a  fejlesztési  és  felújítási  terveket,  a 
hozzárendelt  fedezettel  tartalmazza.  Kérem  a  testületi  tagokat  az  Önkormányzat  és 
intézményei 2012. évi költségvetési tervét fogadják el.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület  6 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja:

2/2012.(II.9.) R e n d el e t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete rendeletet alkot az Önkormányzat és 
intézményei 2012. évi költségvetéséről.

Felelős. Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

3. Napirendi pont

    Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek.

    3.1. A jegyző teljesítményértékelése

Sellei Tamás polgármester: A köztisztviselőkről szóló 1992.évi XXIII. törvényben foglaltak 
alapján a köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és a közigazgatási szerv kiemelt 
céljainak  figyelembevételével  meghatározott  teljesítménykövetelmények  alapján  a 
munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli.
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 A munkáltatói jogkör gyakorlója, a jegyző esetében a polgármester a tárgyév végéig értékeli 
a köztisztviselő teljesítményét.  A teljesítményértékelés alapján illetményét  50 % mértékkel 
megemelheti, illetve 20 % mértékkel csökkentheti. 
Kérem a testületi tagokat az írásban kiadott teljesítményértékelés tudomásul vételére.

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

2/2012.(II.9.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a jegyző teljesítményértékelésében 
foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

     3.2  Kábel TV hálózat szerződésének felülvizsgálata

Sellei  Tamás  polgármester:  A  jelenleg  érvényben  lévő  vállalkozási  szerződés  alapján  a 
Kábel TV hálózat üzemeltetője látja el az üzemeltetési költségek rendezését. Ezzel ellentétben 
az áramdíjat a Polgármesteri Hivatal egyenlíti ki, melynek összege havi szinten meghaladja az 
50 000.-  Ft-ot.  Kérem annak jóváhagyását,  hogy a  vállalkozóval  új  vállalkozási  szerződés 
megkötésére  kerüljön  sor,  melyben  az  üzemeltetési  költségek  fizetési  kötelezettségére  is 
kitérünk , amit a vállalkozónak kell fizetni.

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

 3/2012.(II.9.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete, a Kábel TV üzemeltetésére 2001. 
december  3-án  megkötött  szerződésben  foglaltak  alapján,  a  hálózat  üzemeltetésével 
kapcsolatos közműdíjat – energiaköltség is – vállalkozónak, mint üzemeltetőnek kell fizetni.

A képviselő-testület  a későbbiekben fenntartja azt a jogát, hogy a vállalkozói szerződés 5. 
pontjában foglaltak  szerint,  az  előfizetési  díj  megállapításánál  előzetes  egyeztetést  kér,  és 
kiköti, hogy az előfizetési díjat csak hozzájárulásával változtathatja meg a vállalkozó.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: 2012.02.15.
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  3.3. Önkormányzati bérlakások tulajdoni helyzete

Sellei Tamás polgármester: 2013. január 1-jével a köznevelési feladatokat az állam látja el. 
Ezzel együtt  jár, hogy a feladatok ellátásával az oktatási intézmények is állami tulajdonba 
kerülnek. Mindkét iskolával egy hrsz. alatt van egy-egy önkormányzati bérlakás is. Kérdéses, 
hogy  azok  tulajdoni  helyzete  hogyan  alakul.  Ha  meg  akarjuk  tartani  az  önkormányzati 
tulajdont a kisiskolai lakás esetében a társasházzá történő átminősítés lehet a megoldás, a Fő 
utcai iskola melletti lakásnál a telekmegosztás. 

Pinezits Tamás alpolgármester: Az nem tisztázott,  hogy az iskolai vagyonnal átadjuk-e a 
lakásokat is, lesz-e valami változás.

Holczmann Péter képviselő: Nem biztos, hogy a szolgálati lakást átveszi az állam, maximum 
megosztja. Addig ne menjünk előre, amíg nem tudjuk mi a terv. Sok helyen fognak találkozni 
ennél nagyobb volumenű problémával is.

Juhász János képviselő:  Ha állami tulajdonba kerül nekik kell  karban tartani,   ha marad 
akkor  nekünk.  A nagyiskola  melletti  lakás  egyszerűbbnek tűnik,  azt  jobban tudnánk mint 
önkormányzat hasznosítani. Az a lakás a falu számára nagyobb értéket képvisel.

Holczmann  Péter  képviselő:  Az  iskoláról  rendelkezik  a  törvény,  nem  a  hozzá  tartozó 
önkormányzati lakásról. Nem biztos, hogy átvesz mindent, ami az iskolával együtt van.

Juhász János képviselő:  Fontos szempont  a döntésnél,  hogy mennyi  lenne a költsége az 
eljárásnak, és mennyi időt venne igénybe.

Sellei  Tamás  polgármester:  A  kisiskolai  lakás  esetében  műszaki  tervet  kell  készíteni. 
Mindkettőre vonatkozóan megosztás, ügyvédi költség, földhivatali eljárás, mely több hónapig 
eltart. A költség több százezer forint is lehet.

Pinezits  Tamás  alpolgármester:  A  kisiskolával  várnék.  Kérdés,  hogy  célja  lesz-e  az 
államnak mindkét épületet fenntartani. Ha több szempontból nézzük, akkor érdemes várni.

Holczmann Péter képviselő: Ha majd mélységében bele lehet látni, és több részletet tudunk, 
akkor kell alaposabban utána nézni.

Sellei Tamás polgármester: Az elhangzottak alapján akkor térünk vissza erre a témára, ha 
már  részletesebb  és  pontosabb  információkkal  rendelkezünk  a  tulajdonba  vételi  eljárással 
kapcsolatban.

Kérdés, bejelentés nem volt, a napirend tárgyára tekintettel a testület a tárgyalást zárt ülésen 
folytatja.

Kmft.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester jegyző


