
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2012. május 24-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. 

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. Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
    feladatainak ellátásáról

    Előadó: Zambóné Németh Ilona jegyző

2. A szociális igazgatás és a szociális ellátás
    helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása

    Előadó: Zambóné Németh Ilona jegyző

3. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

    Előadó: Zambóné Németh Ilona jegyző

1. Napirendi pont

Beszámoló  az  Önkormányzat  gyermekjóléti  gyermekvédelmi  feladatainak 
ellátásáról

Zambóné Németh Ilona jegyző: A beszámoló a Fertőd Mikro-térségi szociális Szolgáltató 
Központ beszámolójára épül. Minden évben kötelező tájékoztatni a képviselő-testületi tagokat 
a hivatal gyermekvédelmi feladatairól. Kérem a testületi tagokat a beszámoló elfogadására.

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

18/2012.(V.24.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja. 
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A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a beszámolót a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző
Határidő: 2012. június 5.

2. Napirendi pont

A szociális igazgatás és a szociális ellátás
            helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása

Zambóné Németh Ilona jegyző: Az 1993.- évi III. tv. rendelkezései értelmében 2012. január 
1-jétől  megszűnt  a  lakásfenntartási  támogatás  helyi  szabályozása,  ezért  ezt  a  szociális 
rendeletből  törölni  kellett.  A  családsegítő  feladatok  ellátásánál  javítani  kellett  az 
együttműködő szolgáltatás elnevezését.
Kérem a rendelet módosításának elfogadását.

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

8/2012.(V.24.) R e n d e l e t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete  rendeletet  alkot az önkormányzat 
5/2007.(IV.3.) rendeletének – a szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról 
– módosításáról.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző
Határidő: azonnal

3. Napirendi pont

Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

            Szedenich Fülöp emléktábla elhelyezése peresztegi temetőben

Sellei  Tamás  polgármester:  A  kópházi  horvátok  egyesületének  képviselője  keresett  fel, 
Szedenich  Fülöp  volt  peresztegi  iskolai  tanító  emléktáblájának  elhelyezésére  a  peresztegi 
temetőben. Az egyesület kezdeményezte az emléktábla elhelyezését, mint arról már az előző 
testületi ülésen is szó volt. A tábla elhelyezésére a Faragó és Faragó Kft. árajánlatot adott 
396 240.- Ft értékben. Az egyesület pályázni kíván az emlékhely kialakításának költségeire, a 
költséget meg kell el előlegezni, melyet kópházi vállalkozók ajánlottak fel. 
Véleményem szerint el kell döntenünk, hogy mennyi támogatást tudunk adni. Figyelembe kell 
venni  azt  a  lehetőséget  is,  hogy más  is  jelentkezhet  ilyen  kéréssel,  akinek  hozzátartozója 
szintén Peresztegen tanított sok éven át, és ugyanúgy megbecsült tagja volt a községnek. Fel 
tudjuk-e vállalni az ilyen kéréseknél is a támogatást minden esetben.
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Juhász János képviselő: Amit a temetőre terveztünk, abból az összegből ki lehetne szorítani 
ezt a támogatást.

Zambóné Németh Ilona jegyző:  Az elsődleges  kérés az egyesület  részéről  az  volt,  hogy 
járuljunk hozzá az emléktábla peresztegi temetőben történő elhelyezéséhez. Természetesen a 
támogatástól  nem kell  elzárkózni,  de  valóban  figyelembe  kell  venni  azt,  hogy  több  volt 
peresztegi tanító, tanár sírja található a temetőben. Közülük nem egy hosszú éven át volt az 
iskola  pedagógusa,  így  mások  is  kérhetnek  támogatást.  A  költségvetésben  ilyen  célra 
tervezésre nem került kiadás. Természetesen nem jelentene problémát ennek az összegnek a 
vállalása, de ha más igények is jelentkeznek, akkor attól sem lehetne elzárkózni és az már 
magasabb összeget jelentene.

Gáspár  András  képviselő:  Véleményem  szerint  az  eredeti  megállapodáshoz  kell 
ragaszkodni. Örömmel fogadjuk az ajánlatot,  támogatjuk is a megvalósítást,  de nem a fele 
összeggel. Gesztus értékű támogatást javaslok elfogadni.

Pinezits  Tamás  alpolgármester:  Javaslom  a  kisebb  összegű  támogatást  és  a  peresztegi 
önkormányzat is szerepeljen az emléktáblán.

Sellei Tamás polgármester: Az emlékmű nyitott könyv formájú lesz, melynek egyik lapján 
horvátul, másik lapján magyarul olvashatóak Szedenich Fülöp érdemei. Javaslom 40 000.- Ft 
hozzájárulás megállapítását, kérem a szavazást.

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

19/2012.(V.24.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  40 000.-  Ft összegű  támogatást 
állapít meg Szedenich Fülöp volt peresztegi tanító emléktáblájának az elkészítésére, a kópházi 
horvátok egyesületének részére

A képviselő-testület  megbízza a polgármestert,  hogy az egyesületet  a döntésről értesítse, a 
támogatás átutalásáról hivatalos úton intézkedjen.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: Folyamatos

Kérdések, bejelentések:

Sellei Tamás polgármester:
- A két iskola lambériájának javítására megkapta az iskola az árajánlatot, több mint 600 ezer 
forint.
- Pedagógusnap alkalmából szeretném köszönteni a pedagógusokat egy szál virággal, szerény 
vendéglátással.
-  A  Kálvária  szoborcsoport  felújítása  befejeződött,  apró  munkák  vannak  még  hátra, 
elsősorban tereprendezési feladatok. Nagyon szép lett, javasoltam, hogy a felújítás évét írják 
rá a szoborra.
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- Az egyesület  kérése, hogy a községben egészítsük ki az információs táblákat a Kálvária 
irányának feltűntetésével.
-A  temető  nyilvántartásról  kért  tájékoztatót  Juhász  János  képviselő.  25  évente  kell  a 
sírhelyeket meghosszabbítani,  melyek ára 3 000.- Ft + ÁFA sírhelyenként.  A nyilvántartás 
papíralapon  történik,  hivatalos  térkép  alapján.  A  peresztegi  temetőben  több  mint  700  sír 
található. A költségvetésben a temetőfenntartás kiadásai külön szakfeladaton szerepelnek. 

Juhász János képviselő: A temető nyilvántartási rendszer digitális feldolgozása miatt kértem 
a  tájékoztatást,  de  úgy  gondolom,  hogy  most  a  temetők  kis  mérete  miatt  nem  érdemes 
foglalkozni ezzel. Köszönöm a polgármester úr tájékoztatását.

Sellei Tamás polgármester: 
- A Fő utca 2. szám alatti lakos jelezte, hogy előttük nincs járda, kérte annak kialakítását. 
Utána járok, hogy mit lehet tenni, van-e lehetőség az építésnek, mivel azon a részen nagyon 
keskeny a lakóház mellett rész, és országos közút megy mellette.
-  Lázár  Krisztián  jelentkezett  parkfenntartónak,  három  hónapos  próbaidőre  megkötjük  a 
szerződést.
- Ebergőc, Röjtökmuzsaj községek jelezték, hogy a gyermekorvosi ügyelettel is szeretnének a 
községi ügyelethez csatlakozni. Eddig a felnőtt lakosokkal már a mi ügyeletünknél voltak. A 
jegyzőnő tájékoztatja a kérelmezőt a feltételekről és a lehetőségekről.
-  Lakossági  panasz  érkezett  kamionparkolással  kapcsolatban.  Beszéltem az  illetékesekkel, 
keressük a megoldást.
- A lakóparknál a játszótér építési munkái megkezdődtek a teleprendezési munkákkal.
-  A  peresztegi  temető  ravatalozó  és  az  előtető  építéséhez  több  árajánlatot  bekértem, 
folyamatban vannak.

Juhász János képviselő:  A Széchenyi  temető kerítésének felújítását  mikor  lehet  kezdeni? 
Valamelyik hétvégén meg lehetne oldani, lenne segítség.

Sellei Tamás polgármester: Megbeszéljük az időpontot és elvégezzük a munkálatokat.

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

Kmft.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester jegyző


