
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2012. február 28-n 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. 

Sellei Tamás polgármester üdvözli a megjelenteket. 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. Az Önkormányzat 13/2004.(XI.3.) rendeletének – az önkormányzat
    vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól – mosósítása

   Előadó: Sellei Tamás polgármester
   Előkészítette: Zambóné Németh Ilona jegyző

2. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

    Előadó: Sellei Tamás polgármester

1. Napirendi pont

    Az Önkormányzat 13/2004.(XI.3.) rendeletének – az önkormányzat
    Vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól – módosítása

Zambóné Németh Ilona jegyző: Az írásos előterjesztéshez nincs kiegészítésem

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

3/2012.(II.28.) R e n d e l e t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete rendeletet  alkot az Önkormányzat 
13/2004.(XI.3.) rendeletének – az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 
szabályairól – módosításáról.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Testületi  döntést,  jóváhagyást  igénylő  ügyek  a  témák  tárgyára  tekintettel,  a  zárt  ülés 
jegyzőkönyvében szerepelnek.



2.

Kérdések, bejelentések:

Sellei  Tamás  polgármester: A  Kábel  TV  üzemeltetésével  kapcsolatban  beszéltünk  az 
üzemeltetővel, megküldte a szerződés módosítás tervezetét. A tervezetben foglaltak alapján az 
üzemeltetési  költség  a  vállalkozót  terheli,  ami  a  rendszer  meghibásodásával  jár,  annak  a 
költségvonzata  az  önkormányzatot.  A  módosítási  tervezet  tartalmazza  a  testület  korábbi 
döntését is, mely árak kialakításában és a csatornabővítéssel kapcsolatban egyeztetést kér.

Pinezits Tamás alpolgármester: Eddig azok a feltételek nem szerepeltek a szerződésben?

Sellei Tamás polgármester: Igen, tartalmazta az eddigi szerződés is. Új elem a tervezetben 
az önkormányzatot terhelő kiadások között az, ha valaki leköt a rendszerről és azt a szakaszt 
ki kell kerülni. Ezek a  költségek az új tervezet szerint az önkormányzatot terhelik.
Ezt  a  költséget  kell  megbecsülni  és  javaslom,  hogy  erről  a  következő  testületi  ülésen 
döntsünk.

Talhammer László  képviselő:  Az  áramdíjat  tartalmazza-e  az  új  szerződés,  hogy  azt  az 
üzemeltető fizeti?

Sellei Tamás polgármester: Igen, az üzemeltetési költségek azt is magukban foglalják.  

Sellei  Tamás  polgármester:  A  soproni  építési  osztály  munkatársától  azt  a  szóbeli 
állásfoglalást kaptam, hogy a ravatalozó előtető építése nem építési engedély köteles. Nem 
szeretnénk ha ebből később probléma adódna, ezért a terv alapján írásos állásfoglalást kérünk 
az építési osztálytól.

Hamarosan  itt  a  jó  idő,  javaslom,  hogy a  Fő utcai  járda  építésével  kezdjük  az  idei  évre 
tervezett felújítási munkákat. Kérek más vállalkozótól is árajánlatot.

Sellei Tamás polgármester: Tájékoztatom a testületi tagokat, hogy a nagylózsi képviselő-
testület ülésére meghívtak a közös önkormányzati hivatallal kapcsolatos napirendhez.

Holczmann Péter képviselő: Ha létrejön a partneri kapcsolat, akkor mindenképp javítani kell 
a megközelíthetőségen. A két települést összekötő utat fel kell újítani olyan állapotúra, hogy 
azon lehessen közlekedni. A költségvetésből erre tudunk fedezet biztosítani.

Sellei Tamás polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a testületi tagokat:

- Lemblanc Győző operett énekestől kaptam   műsorajánlatot 90 ezer forint összegre.



- A Kisalföld megyei napilap képviseletében felkeresett Nyerges Csaba. Lehetőséget ajánlott, 
hogy egy bemutatkozásra teljes oldalt kapjon a község.
( a képviselő-testület a lehetőséget jónak tartja. Az év eseményei között meg kell keresni az 
alkalmat )
-Keresztény Veronika peresztegi lakos kiállítása megtekinthető a faluházban
-  A tervező  megrajzolta  a  Fő  utca  nyomvonalának  megváltozásával  tervezett  ötletet.  Azt 
továbbítjuk a Faluképek Alapítványnak.

- Az önkormányzati vagyon átadásáról érdemleges információ nem áll a rendelkezésemre.

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

Kmft.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester jegyző


