
J e g y z ő k ö n y v

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

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

Távolmaradását bejelentette: Juhász János, Talhammer László képviselők

Sellei Tamás polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 
jelen van 5 fő, a testületi ülés határozatképes. Javaslatára a testület megállapítja az alábbi

N A P I R E N D E T :

1. Rendelet-tervezet a házasságkötések engedélyezésének szabályairól és az eseményhez
    kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő térítési díjak mértékéről

   Előadó: Zambóné Németh Ilona jegyző

2. Röjtökmuzsaj-Ebergőc községek testületi döntése
   községi ügyelethez történő csatlakozási kérelemről

  Előadó: Sellei Tamás polgármester

3. E.ON áramszolgáltató szerződése

  Előadó: Sellei Tamás polgármester

4. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

   Előadó: Sellei Tamás polgármester

1. Napirendi pont

    Rendelet-tervezet a házasságkötések engedélyezésének szabályairól és az eseményhez
    kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő térítési díjak mértékéről

Sellei Tamás polgármester: A pénzbeni juttatás helyett a szabadnapot javaslom

Pinezits Tamás alpolgármester: Nincs kifogásom a pénzbeni juttatásra, de magasnak tartom 
a 8 000.- Ft összeget. Nincs arányban azzal az idővel amit a házasságkötésre fordítanak.

Gáspár  András  képviselő:  Nem  tartom  magasnak  a  rendeletben  szereplő  összeget.  Az 
anyakönyvvezetőnek  a  hétvégénél  közel  egy  egész  napja  elmegy  az  előkészületekre  és  a 
szertartásra.
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Kolsozárné  Varga  Elvira:  Támogatom  a  rendelet-tervezet  elfogadását.  Az 
anyakönyvvezetőnek  hétvégi  elfoglaltságot  jelent,  és  az  sem  mindegy,  hogy  milyen  a 
megjelenése az esküvőn, ami szintén pénzbe kerül.

Zambóné Németh Ilona jegyző: Az előkészületekre és a tényleges szertartásra fordított idő 
több mint egy napot vesz igénybe. A hétvégi szertartás gyakorlatilag az egész napot megtöri, 
semmi  más  dolgot  nem lehet  aznap  már  végezni.  Nekem  előreláthatólag  mindössze  egy 
házasságkötésem lesz. Amíg nem volt lehetőség a túlmunka díjazására nem ingyen vállaltuk a 
feladatot,  hanem nekünk  került  pénzbe,  és  nem is  kevésbe.  A legkevesebb  a  fodrász,  és 
személy  szerint  nekem az  útiköltség.  Ha  még  azt  is  hozzászámoljuk,  hogy  ruhát  is  kell 
időközönként  vásárolni,  akkor  ez  az  összeg  messze  nem  fedezi  a  kiadásokat.  Nincs 
szükségem  sem  nekem,  sem  a  másik  anyakönyvvezetőnek  a  szabadnapra,  mert  még  a 
szabadságot sem tudjuk teljes egészében adott évben kivenni.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 5 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja:

9/2012.(VI.21.)                R e n d e l e t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete rendeletet alkot a házasságkötések 
engedélyezésének szabályairól és az eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő 
térítési díjak mértékéről.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

2. Napirendi pont

    Röjtökmuzsaj-Ebergőc községek testületi döntése
    községi ügyelethez történő csatlakozási kérelemről

Sellei Tamás polgármester: A 2013. január 1-jétől tervezett változások még nem láthatók 
előre. Tudomásunk szerint a Fertőd környéki ügyelet átalakítását tervezik, amely érintheti a 
mi ügyeletünket is. A jegyzőnővel történt megbeszélés alapján meg kell várni a következő 
évet, így el tudjuk kerülni, hogy rövid időn belül újra foglalkozni kelljen az átalakítással.
Nem kis  munkát  jelent,  ezért  a  jegyzőnő  javaslatát  is  figyelembe  véve  2013.  évben  újra 
tárgyaljuk a ebergőci és a röjtökmuzsaji  testület kérését.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület  5 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

20/2012.(VI.21.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete, Röjtökmuzsaj-Ebergőc község 
önkormányzatainak kezdeményezésére az alábbi döntést hozza:

A közigazgatás 2013. január 1-jétől tervezett átalakulása részleteiben még nem ismert, a 
Fertőd környéki orvosi ügyelet rendezésre vár.
A Sopron környéki orvosi ügyeletben résztvevő 26 község önkormányzatai  mindegyikének 
minősített szótöbbséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges a csatlakozás elfogadásához.

Az egyéb szakhatósági hozzájárulások és engedélyek beszerzése hosszabb időt vesz igénybe, 
ezért a jelenlegi bizonytalanság nem megalapozott a 2013. január 1-jei csatlakozáshoz.

A  képviselő-testület  a  kezdeményezést  2013.  évben,  a  tények  pontos  ismeretében  ismét 
napirendre tűzi.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről Rözjtökmuzsaj és Ebergőc 
községek polgármesterét értesítse a határozat megküldésével.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: 2012. július 15.

3. Napirendi pont

   E.ON áramszolgáltató szerződése

Sellei Tamás polgármester: Tájékoztatom a testületi tagokat, hogy az E.ON szerződéseket 
áttanulmányoztam,  ismertetem az ajánlatot.  Az elmúlt  években próbáltunk más szolgáltató 
felé menni.  Nem sikerült,  mert  ennek úgy lett volna értelme, ha több település együttesen 
lépett volna fel. Minden községnek más a szerződésben szereplő ajánlat, amíg több település 
nem tud együtt más szolgáltatót keresni, addig az árakat nem tudjuk befolyásolni.

Holczmann Péter képviselő: Amíg az E.ON-é a hálózat, addig nem tudunk mást tenni, mint 
velük kötni a szerződést.

Pinezits  Tamás  alpolgármester:  Egy  önkormányzat  nem  nagy  felhasználó.  Ha  az 
önkormányzatok összefognának, lehetne nagyobb árcsökkenést elérni.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 5 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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21/2012.(VI.21.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  az  energia  szerződés  árajánlatát 
megismerve, felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására az E.ON áramszolgáltató 
Rt-vel.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

4. Napirendi pont

    Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

4.1. Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítási kérelme 

Sellei  Tamás  polgármester:  A  testületi  ülés  anyagának  kiküldését  követően  érkezett  a 
pinnyei képviselő-testület döntéséről a határozat.
A  határozatban  foglaltak  alapján  a  pinnyei  testület  oly  módon  kéri  a  megállapodásban 
foglaltak módosítását, hogy a 2012/2013-as tanévtől a peresztegi képviselő-testület tekintsen 
el  a  pinnyei  tanulók  utáni  hozzájárulás  fizetésétől.  Az önkormányzat  kötelező  feladata  az 
alapfokú oktatás biztosítása. Mivel ők intézménnyel nem rendelkeznek, a peresztegi általános 
iskolában  tudják  ezt  az  ellátást  biztosítani  az  önkormányzattal  kötött  intézményfenntartó 
társulás  alapján.  Javaslom,  hogy  továbbra  se  tekintsünk  el  a  költségarányos  hozzájárulás 
fizettetésétől.

Pinezits  Tamás  alpolgármester:  Javaslom  a  társulási  megállapodás  változtatás  nélküli 
fenntartását.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 5 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

22/2012.(VI.21.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete Pinnye Község Önkormányzatának, 
intézmény közös fenntartására, 1998. április 20-án kötött társulási megállapodás módosítására 
vonatkozó kezdeményezést megvizsgálta, azt elutasítja az alábbiak alapján:

1.) Az 1990. évi LV. tv.- a helyi önkormányzatokról - 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 
„A települési önkormányzat köteles gondoskodni ………….az általános iskolai oktatásról 
és nevelésről”;
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2.)Az 1993. évi LXXIX tv. – a közoktatásról – 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján „A 
községi,  a  városi,  a  fővárosi  kerületi  és  a  megyei  jogú  városi  önkormányzat  köteles 
gondoskodni …………az általános iskolai oktatásról „

Figyelembe véve, hogy Pinnye Község Önkormányzata önálló intézménnyel nem rendelkezik
Az 1997. évi CXXXV. tv. – a helyi önkormányzatok  társulásáról és együttműködéséről - 2 § 
és  3.  §-ában  foglalt  felhatalmazás  alapján  társulási  megállapodást  kötött  a  pinnyei 
Önkormányzat törvényekben szabályozott kötelező feladatainak ellátására. 

A társulási törvény 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a társulásban részt vevő képviselő-
testületek  mindegyikének  minősített  többséggel  hozott  döntése  szükséges  a  megállapodás 
módosításához.

A feladatellátást  biztosító  általános  iskola működéséhez és fenntartásához  szükséges  plusz 
önkormányzati  hozzájárulás  magas  költsége  miatt,  a  képviselő-testület-  fenti  jogszabályi 
hivatkozásokra – a kezdeményezést nem tudja támogatni. Pinnye község feladatai ellátásának 
biztosításához szükséges - általános iskolai tanulók költségtérítése – kiadásokat átvállalni nem 
tudja.

A  képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  Pinnye  Község 
Polgármesterét a határozat megküldésével tájékoztassa.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

4.2. Egyházközségi bál támogatásához hozzájárulás

Sellei Tamás polgármester: Az egyházközösség rendez bált a hétvégén. Az elmúlt évben a 
képviselő-testület  100 000.-  Ft  összegű  támogatást  állapított  meg  a  római  katolikus 
templomok  felújításának támogatására.  Az összeg  átadására  a  bálon  került  sor.  Javaslom, 
hogy  az  idei  évben  is  ezzel  az  összeggel  támogassuk  a  két  egyházközösséget,  melyet 
támogatási célra elkülönített számlára utalunk.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület  5 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

23/2012.(VI.21.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete 100 000.- Ft egyösszegű támogatást 
állapít meg a peresztegi és a széchenyi római katolikus egyházközségek  támogatására.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a támogatás utalásáról.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: 2012. június 23.
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4.3. Kábel TV üzemeltetője bérleti díja

Sellei  Tamás polgármester: A Kábel TV üzemeltetőjével az új bérleti szerződés aláírásra 
került.  A  helyiség  bérleti  díját  50 000.-  Ft-ban  javaslom  megállapítani,  az  üzemeltetővel 
folytatott előzetes egyeztetés alapján. Ez az összeg fedezi a felmerült áramdíj költségét. 

Pinezits Tamás alpolgármester: Nagyon meleg a helyiség, meg kellene annak a lehetőségét 
vizsgálni, hogy klímaberendezés felszerelésére kerüljön sor. Valószínű, hogy a nagy meleg is 
szerepet játszik a gyakori  meghibásodásban.  Az üzemeltető véleményét  ki kell kérni ezzel 
kapcsolatban.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 5 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

24/2012.(VI.21.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Kábel TV helyiség bérleti díjának 
összegét 2012. július 1-jétől kezdődően havi 50 000.- Ft összegben állapítja meg. 

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a bérleti szerződést készítse el.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: 2012. június 30.

4.4. Együttműködési megállapodás alapítvánnyal és egyesülettel:

Sellei Tamás polgármester: Önkormányzatunk költségvetésében tervezésre került támogatás 
a Szülőfalunkért Egyesület és a Peresztegi Faluképek Közhasznú Alapítvány részére is. 
A támogatás folyósítására csak érvényes megállapodás alapján kerülhet sor. Az alapítvány és 
az  egyesület  az  önkormányzat  munkáját  segíti.  A  megállapodásokban  ezek  a  célok  és 
feladatok kerültek megállapításra.
Kérem a testületi tagokat a megállapodásokat a melléklet szerint szíveskedjenek elfogadni.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület  5 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

25/2012.(VI.21.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szülőfalunkért Egyesülettel és a 
Peresztegi Faluképek Közhasznú Alapítvánnyal  az együttműködési megállapodás megkötését 
javasolja a tervezetben foglaltak alapján.
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megállapodások aláírására.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Kérdések, bejelentések

Sellei  Tamás  polgármester:   Tájékoztatom  a  testületi  tagokat,  hogy  a  Fő  utcában  a 
járdaépítés befejeződött.

Holczmann Péter  képviselő.  Ha valaki  valamit  közterületen  épít  azt  be  kell  jelenteni  az 
önkormányzatnál. A Fő utcában az egyik ház előtt meg lett emelve a járda, balesetveszélyes.

Pinezits  Tamás  alpolgármester:  Ne  várjuk  meg  az  első  balesetet,  fel  kell  szólítani  a 
helyreállításra.

Sellei Tamás polgármester: Közterületen engedély nélkül nem lehet ilyen munkát végezni. 
A műszaki ellenőrrel végig járjuk az érintet területeket. Az ő véleménye alapján intézkedünk 
az  átalakításról,  vagy bontásról.  A  honlapon  és  a  hirdetőben  felhívást  jelentetünk  meg  a 
közterület használatára vonatkozóan.

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

Kmft.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester jegyző

   


