
J e g y z ő k ö n y v

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

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

Távolmaradását bejelentette: Holczmann Péter képviselő

Sellei Tamás polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 
jelen van 6 fő, a testületi ülés határozatképes. A polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, 
hogy  az  1.  napirendi  pont  tárgyalása  elmarad,  mivel  még  nem  áll  rendelkezésre  a 
Kormányhivatallal  megkötésre  kerülő  megállapodás  tervezet.  A  tájékoztatást  követően, 
javaslatára a testület megállapítja az alábbi

N A P I R E N D E T :

1. Alapító Okiratok módosítása

    Előadó: Zambóné Németh Ilona jegyző

2. Iskola működési költségeinek vállalásáról nyilatkozat

    Előadó: Sellei Tamás polgármester

3. GYSEV fejlesztés véleményezése
   
    Előadó: Sellei Tamás polgármester

4. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

    Előadó: Sellei Tamás polgármester

1. Napirendi pont

    Alapító Okiratok módosítása

Zambóné Németh Ilona jegyző:  Az Alapító Okiratok módosítását  a képviselő-testület  az 
Általános Iskolára és a Napközi Otthonos Óvodára a 2012. szeptember 10-i testületi ülésén 
hagyta jóvá. A Magyar Államkincstár hiánypótlásra visszaküldte az okiratokat, azok javítását 
elvégeztem.  A  hiánypótlás  egyik  pontja  volt,  hogy  az  intézményeknek  nevet  kell  adni. 
Figyelembe véve, hogy az Általános Iskola 2013. január 10-jétől átkerül állami irányítás alá, a 



2.

hátralévő  rövid  idő  miatt  annak  elnevezésére  javaslom  az  egyszerű  Peresztegi  Általános 
Iskola  elnevezést.  Egyszerűbb  megoldásnak  tartom,  ha  a  Napközi  otthonos  Óvoda  is  a 
Peresztegi  Napközi  Otthonos  Óvoda  elnevezést  kapná.  A  későbbiekben  természetesen 
foglalkozhatunk  az  óvoda  esetében  más  elnevezéssel,  de  mostani  változások  miatt  nem 
indokolt bonyolítani az elnevezést. 

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

39/2012.(X.09.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Általános Iskola és a Napközi 
otthonos Óvoda alapító okiratának, és annak egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja.

A képviselő-testület az intézmények hivatalos nevét a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 123. 
§(1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiak szerint határozza meg:

Az Általános Iskola hivatalos neve:            Peresztegi Általános Iskola
A Napközi Otthonos Óvoda hivatalos neve:           Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda

A  képviselő-testület  megbízza  a  jegyzőt,  hogy  intézkedjen  a  módosítások  Magyar 
Államkincstárnál történő átvezetéséről.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző
Határidő: azonnal

2. Napirendi pont

    Iskola működési költségeinek vállalásáról nyilatkozat

Sellei Tamás polgármester: Az elmúlt testületi ülést követően több helyen informálódtunk a 
működési  költségek átvállalásának következményeiről.  Az eredeti  törvény nem tartalmazta 
ezt a lehetőséget, a módosítást követően került a törvénybe. Vannak települések akik vállalják 
a költségeket a következő évtől.

Gáspár András képviselő:  Ha nem kap több finanszírozást,  aki vállalja a költségeket,  és 
nincs befolyás az iskola megtartására, akkor feleslegesen kiadott pénz lenne. Az a lehetőség 
továbbra is fennáll, hogy később lehet másképpen dönteni?
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Zambóné Németh Ilona jegyző: A következő év május 31-ig lehet másképpen dönteni, de 
csak a következő évi tanévtől változna a fenntartás módja. 

Juhász János képviselő: Az a mondat jut eszembe, hogy foggal-körömmel meg kell tartani 
az  iskolát.  Mit  kockáztatunk  azzal  ha  nem vállaljuk  át  a  működési  költségeket?  Ez  nem 
világos előttem. Ha vállaljuk a költségeket, és mégis bezárják az intézményt, én sem látom 
értelmét a működési költségek finanszírozásának.

Koloszárné Varga Elvira képviselő: A kérdés az, hogy visszakapjuk-e az államtól amit nem 
fizetünk?

Sellei Tamás polgármester: A működési költségekre az államtól semmiféle támogatást nem 
kapunk, azt teljes egészében saját bevételein terhére kell vállalni.

Sellei  Tamás  polgármester: A  kettőt  külön  kell  választani.  Mindent  a  következő  év 
költségvetése dönt el. Alapvetően feladatfinanszírozás lesz a 2013-as évben. Figyelembe kell 
vennünk a döntésnél azt a tényt, hogy nagymértékben csökken a saját bevétel helyben maradó 
összege.

Gáspár András képviselő: Nehezen tudom elképzelni, hogy aki vállalja, az állam nem ad 
érte plusz finanszírozást.

Zambóné  Németh  Ilona  jegyző:  Nem  tartom  valószínűnek,  hogy  kétféle  költségvetés 
készülne.  Az  egyik  támogatja  azokat  az  önkormányzatokat,  akik  vállalják  a  működési 
költségek  finanszírozását.  A  másik  változat  nem  támogatja  azokat  az  önkormányzatokat 
pluszban, akik nem vállalták át a működési költségeket.

Pinezits Tamás alpolgármester: Ha az lesz a célja az államnak, hogy bezárja valamelyik 
iskolát, véleményem szerint nem azt veszi figyelembe, hogy ki vállalta át a költségeket. Ha 
100 %-ig tudnánk, hogy nagyobb esélyünk van az iskola megtartására a működési költségek 
átvállalása mellett, akkor egyértelmű lenne a döntés, de így teljesen bizonytalan helyzetben 
vagyunk.

Sellei Tamás polgármester: A sok bizonytalan kérdés miatt javaslom, hogy két hét múlva- 
október  24-én  –  tárgyaljuk  úja  a  napirendet,  és  akkor  döntsünk.  Kérem a  testületi  tagok 
döntését a javaslatommal kapcsolatban.

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

40/2012.(X.09.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy  a  napirendet 
végleges döntésre, a 2012. október 24-én tartandó testületi ülésre elhalasztja.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal
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3. GYSEV fejlesztés véleményezése

Sellei  Tamás  polgármester:  Ismerteti  a  testületi  tagokkal  a  GYSEV  fejlesztés  tervezési 
változatait.

Talhammer László  képviselő:  A  bemutatott  tervek  alapján  a  K1-es  változatot  tartom  a 
legmegfelelőbbnek a település szempontjából.

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

41/2012.(X.09.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  ismertetett  tervek  alapján  a 
GYSEV fejlesztés kivitelezésénél a K1-es változat megvalósítását támogatja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az egyeztető tárgyalások során a testület 
javaslatát ismertesse az érdekeltekkel.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: folyamatos

4. Napirendi pont

   Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

4.1. Méhnyakrák elleni oltás költségeinek támogatása

Sellei  Tamás polgármester:  Az elmúlt  években támogattuk a 7-8. osztályos leánytanulók 
méhnyakrák elleni oltásának költségeit. Az oltásra három alkalommal kerül sor, az első kettőt 
a szülők is  támogatják 5 000-5 000.-  Ft összeggel.  A költség különbözetét  kérem,  hogy a 
testület fogadja el.

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

42/2012.(X.09.) H a t á r o z a t :

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



Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 7-8. osztályos tanulók méhnyak-
rák oltásának támogatását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

5.

2013.  évi költségvetési tervben: 56 700.-
43 600.-
43 600.-

Összesen:        143 900.- Ft

8. osztályos lányok: 3. oltás 3 fő x 18 900.- Ft = 56 700.- Ft
7. osztályos lányok: 1-2. oltás 4 fő x 15900.- Ft x két alkalom = 127 200.- Ft, csökkentve a 
szülők általi 5 000.- Ft-os hozzájárulással ( 8 x 5 000.- Ft = 40 000.- Ft )

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a védőnőt a testület döntéséről tájékoztassa, és 
intézkedjen a költségek 2013. évi költségvetésbe történő beépítéséről.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: Folyamatos

4.2. BURSA Közoktatási Közalapítvány pályázati kiíráshoz csatlakozás

Sellei Tamás polgármester: Minden évben kiírásra kerül a BURSA Közoktatási Közalapít-
vány pályázata. Az eddigi gyakorlat szerint a képviselő-testület egy főt emelt ki magasabb 
összeggel a támogatottak köréből, a többi hallgató egyenlő összegben kapta a támogatást.
Most a testületnek csak arról kell dönteni, hogy a pályázati kiíráshoz csatlakozunk-e. Javas-
lom, hogy az előző évekhez hasonlóan csatlakozzunk a pályázati kiíráshoz.

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

43/2012.(X.09.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete  csatlakozási  szándékát  fejezi  ki a 
BURSA Közoktatási Közalapítvány „A” típusú pályázati kiírásához a 2011/2012-es tanévre.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal
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Kérdések, bejelentések

Sellei Tamás polgármester: 
- 2012. október 1-jétől a Sopronon Környéki Községi Ügyelet látja el Röjtökmuzsaj és 

Ebergőc gyermeklakosságát is. A Fertőd környéki ügyelet  megszűnt,  és az ÁNTSZ 
igazgató főorvosa, előzetes egyeztetés után, saját hatáskörben módosította az ügylet 
működési engedélyét. A két település felnőtt lakosságát több éve a mi ügyeletünk látja 
el, így nincs akadálya a csatlakozásnak.

- A ravatalozóra két árajánlat érkezett 600 ezer forint a különbség, azonban az olcsóbb 
kevesebb vállalást tartalmaz.

- Szakmai fórum megtartására került sor a láncoskép elhelyezésével kapcsolatban, ahol 
egyeztetésre kerültek a szakhatóságok bevonásával, az érdekek és elképzelések.

- A galambászok kérésére megérkezett az ÁNTSZ szakhatósági véleménye, mely alap-
ján a tevékenység megkezdésének nincs akadálya

- Megjelent a falumegújítási pályázat melynek keretében a faluház és a turistaház előtti 
parkolók kiépítésére, a Széchenyi parkban játszótér bővítésére, a faluház belső udvará-
nak a felújítására van lehetőség.

- Varga József vállalkozó kért területet a kitermelt föld tárolására. Nem tartom célszerű-
nek, mert abból előbb-utóbb szeméttelep alakulna ki.

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

kmft.

                    
Sellei Tamás                          Zambóné Németh Ilona
polgármester                         jegyző


