
J e g y z ő k ö n y v

Készült:  Pereszteg Község Önkormányzata  képviselő-testületének 2012. szeptember  10-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. Pereszteg Község Településrendezési Tervének jóváhagyása

    Előadó: Sellei Tamás polgármester

2. Beszámoló az Önkormányzat 2012. I. félévi 
    költségvetési teljesítéséről

    Előadó: Sellei Tamás polgármester
    Előkészítette: Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos

3. Általános Iskola működéséről testületi döntés

    Előadó: Sellei Tamás polgármester

4. Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda 
    Alapító Okiratának módosítása

   Előadó: Zambóné Németh Ilona jegyző

5. Közös hivatal megalakításának előkészítéséről döntés.

    Előadó: Sellei tamás polgármester

6. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

    Előadó: Sellei Tamás polgármester
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1. Napirendi pont

    Pereszteg Község Településrendezési Tervének jóváhagyása

Sellei Tamás polgármester: Sajnos nem minden szerepel a tervben, amit szerettünk volna. A 
hosszú egyeztetési tárgyalások után alakult a jelenlegi terv. Az ipari területeken nem tudtunk 
változtatni, javaslatainkat a bővítésre nem fogadták el.

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

33/2012. (IX.10.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyja  Pereszteg  község 
Településszerkezeti Terve módosítását.

1. A 481-TRM/2009 számú dokumentáció Pereszteg község Szerkezeti Terve módosításának
leírása e határozat 1. sz., a Szerkezeti Terv módosítása c. tervlap a 2. sz. mellékletét képezi.

2. A község Szabályozási  Tervét a jelen határozattal  jóváhagyott  tervvel összhangban kell 
módosítani.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző
Határidő: folyamatos

A képviselő-testület a rendezési terv jóváhagyására, 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotja:

10/2012.(IX.18.) R e n d e l e t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete rendeletet  alkot Pereszteg Község 
helyi építési szabályzatáról és a község szabályozási tervéről.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal
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2. Napirendi pont

    Beszámoló az Önkormányzat 2012. I. félévi 
    költségvetési teljesítéséről

Sellei Tamás polgármester: A költségvetés I. félévi beszámolója nem tartalmaz semmi olyan 
pénzügyi  adatot,  melyről  a képviselő-testületnek tudomása ne lenne,  ezért  javaslom annak 
elfogadását.

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

34/2012.(IX.10.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2012.  I.  félévi 
költségvetésének a beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja.

Felelős. Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

3. Napirendi pont

Általános Iskola működéséről testületi döntés

Sellei Tamás polgármester: Az eredeti nemzeti köznevelési törvény szerint az állam veszi át 
2013.  január  1-jétől  az  általános  iskolai  feladatokat  mind  a  fenntartás,  mind  a  működés 
tekintetében.  A  legújabb  törvénymódosítás  alapján  felajánlja,  hogy  az  önkormányzat 
átvállalhatja  a  működési  költségeket,  melyről  szeptember  31-ig  kell  szándéknyilatkozatot 
adni, majd október 31-ig véglegesen nyilatkozni.
Nem tudjuk, hogy jövőre milyen forrásokat kapunk. Kérdés, hogy a nálunk maradó adóból 
tudjuk-e vállalni a működési kiadásokat. A fenntartáshoz az állam el kell, hogy vonjon a saját 
bevételeinkből.
Kérdés, hogy a döntésünk befolyásolja-e az iskola helyzetét. Az állami szándék véleményem 
szerint  valamit  takar.  1400 lakosságfős településen nem szabadna elsorvasztani az iskolát. 
Ahol nincs iskola, a település is sorvadásnak van ítélve.
Ha a  működési  költségek átvállalása  egyben azt  is  jelentené,  hogy meg tudjuk tartani  az 
iskolát, akkor én igennel szavazok.

Holczmann Péter képviselő: Ha vállaljuk a működési költségeket, akkor az a kérdés, hogy 
miből, és minek a rovására?

Talhammer  László  képviselő:  Ha  tudjuk,  hogy  mivel  rendelkezünk,  miből  tudunk 
gazdálkodni, nagyobb biztonsággal lehetne dönteni.
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Zambóné  Németh  Ilona  jegyző:  Nem  lehet  még  hozzávetőlegesen  sem  megmondani, 
hogyan változnak a bevételek. Nem tudjuk befolyásolja-e majd költségvetésünket a járások 
létrehozása,  mennyire  és  milyen  mértékben  érinti  költségvetésünket  a  közös  hivatal 
megalakítása.
Nyilatkozni kell ha vállaljuk a költségeket, és nem kell semmit sem tenni, ha nem vállaljuk.

Sellei  Tamás  polgármester:  Javaslom,  hogy  a  szándéknyilatkozatunk  legyen  támogatás, 
október 31-ig pedig még tudunk tovább tájékozódni.

Holczmann Péter  képviselő:  Könnyen  kimondanánk  az  igent,  ha  tudnánk,  hogy  milyen 
elvárások lesznek. Az állam most egy részét átvállalja. Ha nagyobb lesz az elvonás, ez az 
átvállalt kiadás sokat fog jelenteni.

Koloszárné Varga Elvira képviselő: Ha most nem vállaljuk a működési kiadások fedezetét, 
semmi esélyünk nincs, hogy felvállaljuk az iskola sorsát.

Zambóné  Németh  Ilona  jegyző: A  vállalás  a  2013/14-es  tanévre  szól.  Amennyiben  a 
későbbiekben  nem  vállaljuk  a  működési  kiadásokat,  minden  év  május  31-ig  lehet  erről 
nyilatkozni, és a tárgyévet követő tanévtől változik a működés rendje.

Gáspár  András  képviselő:  Véleményem  szerint  egy  évre  mindenképp  át  kell  vállalni  a 
működési kiadásokat, és akkor már ismert adatokkal tudunk a következő időszakra dönteni.

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

35/2012.(Ix.10.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  és 
jegyzőt szándéknyilatkozat megtételére, hogy a Nemzeti Köznevelési törvény ( továbbiakban 
Nkt.) 74. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat illetékességi területén lévő, 
saját  tulajdonban  álló  valamennyi,  az  állami  intézményfenntartó  központ  által  fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a 
szerinti működtetését képes vállalni.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
  Zambóné Németh Ilona jegyző

Határidő: 2012.09.30.
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4. Napirendi pont

    Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda 
    Alapító Okiratának módosítása

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

36/2012.(IX.10.)                    H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete  az Általános Iskola és a Napközi 
Otthonos Óvoda alapító okiratainak módosítását és az egységes szerkezetben foglalt szövegét 
elfogadja.

A  képviselő-testület  megbízza  a  jegyzőt,  hogy  a  módosítások  továbbításáról  a  Magyar 
Államkincstár felé intézkedjen.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző
Határidő: 2012. szeptember 20.

5. Napirendi pont

          Közös hivatal megalakításának előkészítéséről döntés.

Sellei  Tamás polgármester:  Az előző testületi  ülésen hozott  döntés értelmében elküldtük a 
nagylózsi  polgármesternek a levelet.  Megkaptuk a választ,  hogy a település Sopronkövesd 
településhez csatlakozik.
A  lehetséges  megoldások  közül  Nagycenk  községgel  felvesszük  a  kapcsolatot,  vagy 
megvárjuk a Kormányhivatal dönt, vagy megkeressünk más településeket is? 
A  település  önállósága  továbbra  is  megmarad.  Amíg  saját  költségvetésünk  van,  addig 
önállóságunk is. 
A  közös  hivatal  megalakítása  a  hivatal  működését  és  nem  az  önkormányzat  önállóságát 
befolyásolja.
A települések  között  megállapodásban kerülnek  rögzítésre  azok a  kérdések  mely  a  közös 
hivatal  működési  költségeihez  történő  hozzájárulás  mértékét  és  módját  határozzák  meg, 
létszámkeret meghatározása hivatalonként  ….stb. Várhatóan több fordulós tárgyalásokat kell 
lefolytatnunk az előkészítés során, hogy senki érdeke ne csorbuljon.

Kérem  a  képviselő-testület  tagokat,  döntsünk  arra  vonatkozóan,  hogy  mely  képviselők 
támogatják a Nagycenk Nagyközségi Önkormányzathoz történő csatlakozást.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 
igen szavazattal, 1 tartózkodással – minősített szótöbbséggel – az alábbi határozatot hozza:
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37/2012.(IX.10.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  a  közös  önkormányzati  hivatal 
megalakítása  céljából,  csatlakozási  szándékát  fejezi  ki  a  nagycenki  Nagyközségi 
Polgármesteri Hivatalhoz.

1. A képviselő-testület kéri Nagycenk Önkormányzat polgármesterét, hogy a soron következő 
testületi ülésen tűzzék napirendre a peresztegi képviselő-testület megkeresését, és a döntésről 
Pereszteg Önkormányzat polgármesterét értesítsék.

2. A képviselő-testület megbízza a polgármestert - amennyiben a nagycenki képviselő-testület 
a csatlakozási kérelmet elfogadja – hogy a közös hivatal megalakítására, a jegyzővel együtt, 
tárgyalásokat folytasson Nagycenk és Fertőboz polgármesterével és jegyzőjével.

3.  A képviselő-testület  megbízza a jegyzőt,  hogy a határozatot  – tájékoztatás céljából  – a 
Fertőboz Önkormányzat polgármester részére is küldje meg.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
  Zambóné Németh Ilona jegyző

Határidő: folyamatos 

6. Napirendi pont

    Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

Sellei Tamás polgármester: Kérelem érkezett a Faluképek Egyesülettől, hogy a peresztegi 
temetőben  lévő  Mózer  Lőrinc  plébános  (1846-1878  között  volt  a  település  plébánosa) 
síremlékének a felújításához az önkormányzat járuljon anyagilag hozzá. 
Javaslom 20 000.- Ft összegű támogatás megállapítását.

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

38/2012.(IX.10.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testület  20 000.-  Ft összeggel  támogatja 
Mózer Lőrinc volt peresztegi plébános síremlékének felújítását.

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a támogatás átutalásáról a peresztegi Faluképek 
Egyesület számlájára intézkedjen.

Felelős. Zambóné Németh Ilona jegyző
Határidő: 2012. szeptember 20.
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Kérdések, bejelentések

Sellei Tamás polgármester:
-  A kulturális  örökségvédelmi  napok előkészületei  tartanak.  Akinek  van  javaslata,  kérem 
mondja el.
- A lakótelepi játszótér 90 %-ban elkészült.
- A távközlési fejlesztés hamarosan befejeződik.
- A Fő utca 6. szám alatti ingatlan értékesítésre került – rendezési tervben helyi védettség alá 
helyeztettük – eredeti állapotban meghagyja a tulajdonos, úgy kerül felújításra.
- A ravatalozó előtetőre kértem árajánlatokat, szeretném ha az idén elkészülne a felújítás

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

Kmft.

Sellei Tamás            Zambóné Németh Ilona
polgármester            jegyző


