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Készült:Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2013. május 22.-én
  megtartott rendes testületi ülésén.

Az ülés helye: Pereszteg Község Önkormányzat épülete
Jelen vannak: Sellei Tamás                   polgármester

 Pinezits Tamás             alpolgármester
 Holczmann Péter                 képviselő
 Juhász János                       képviselő
 Koloszárné Varga Elvira      képviselő
 Talhammer László               képviselő      

 Horváth Gábor  Faluképek Közhasznú alapítvány részéről
 Pinezits György Szülőfalunkért Egyesület részéről
 Percze Szilvia jegyző 
 Zambóné Németh Ilona aljegyző
 Lukácsné Kolonits Zsuzsanna jkv.vezető 

Sellei  Tamás polgármester  köszönti  a jelenlévőket  és elmondja,  hogy a  képviselő-testület 
határozatképes. Sellei Tamás polgármester ismerteti az ülés tervezett napirendjét.

Az ülés napirendje:

1. Családsegítő Szolgálat szakmai beszámolója

    Előadó:Egyed Mária intézményvezető

2. Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 2012. évi tevékenységéről

   Előadó: Egyed Mária intézményvezető

3. Tájékoztató a Faluképek Közhasznú Alapítvány 2013. évi
    tevékenységéről, önkormányzati támogatás elszámolása

   Előadó: Alapítvány elnöke

4. Tájékoztató a Pereszteg Községért Egyesület 2013. évi
    tevékenységéről, önkormányzati támogatás elszámolása

    Előadó: Egyesület Elnöke

5. Tájékoztató a Szülőfalunkért Egyesület 2013. évi tevékenységéről,
    önkormányzati támogatás elszámolása

    Előadó: Egyesület elnöke

6. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti
    és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

    Előadó: Zambóné Németh Ilona aljegyző
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7. Központi Orvosi Ügyeleti Társulási megállapodás módosítása

   Előadó: Sellei Tamás polgármester

8. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

    Előadó: Sellei Tamás polgármester

Döntéshozatal: A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést  
hozza:

29/2013.V.22.) Határozat:

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a napirendi pontokat kiegészítés  
nélkül elfogadta.

1. Családsegítő Szolgálat szakmai beszámolója

    Előadó:Egyed Mária intézményvezető

Sellei  Tamás  polgármester a  Családsegítő  szakmai  beszámolójához  hozzáfűzi,  hogy  a 
közelmúltban  volt  egy  szokásos  évi  konzultáció,  ahol  az  iskolaigazgató,  a  védőnő,  és  a 
családsegítő  munkatársai  voltak  jelen,  és  beszámoltak  munkájukról.  Ugyanígy  a 
gyermekjóléti szolgálattal is. Amennyiben nem abszolút szakmai kérdés, szívesen válaszol az 
esetleges kérdésekre.

Juhász János képviselő észrevételezi,  hogy a két  szervezet  beszámolója  és  tevékenysége 
nagyon sok közös témát tartalmaz, egymáshoz nagyon hasonlóak a tevékenységek. Olvasott 
itt  nyári  táborokról,  játszóházakról  stb.,  de mindezt  Peresztegen nem látta.  Lehetne-e őket 
erről megkérdezni?

Percze Szilvia jegyző elmondja, hogy ők ezt a székhelyükön csinálják, és oda mehetnek a 
csatlakozó települések ezekre a  foglalkozásokra.  Külön megállapodás  formájában biztosan 
lehetőség lenne, hogy kihelyezve is ellássanak ilyen tevékenységeket.
Zambóné Németh Ilona aljegyző elmondja,  hogy pl.  a  Gecse Mónikáért  külön  eljöttek, 
elvitték, tehát bárki részt vehet az ottani rendezvényeiken.

Juhász János javasolja,  hogy keressék meg  őket  esetleg  néhány napos nyári  tábor,  vagy 
alkalmanként játszóház szervezésére.

Sellei  Tamás megkérdezi  van-e  még  kérdés,  vagy  javaslat  illetve  ezzel  a  javaslati 
kiegészítéssel szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását:

Készült: 2013. május 22.-i rendes Képviselő-testületi ülésen
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Döntéshozatal: A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést  
hozza:

30/2013.(V.22.) Határozat

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Fertőd Mikro- Térségi Szociális  
Szolgáltató  Központ  családsegítő  szolgálat  2012.  évi  tevékenységéről  szóló  szakmai  
beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja.

2. Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 2012. évi tevékenységéről

   Előadó: Egyed Mária intézményvezető

A gyermekjóléti intézmény beszámolójával kapcsolatosan ugyanez a helyzet.
Juhász János azt kérdezi, hogy élelmiszer osztáson kívül érintett-e bennünket valamiben az 
intézmény ? Mit veszünk igénybe e két szervezet szolgáltatásaiból? 

Zambóné  Németh  Ilona  aljegyző elmondja,  hogy  a  két  intézmény  kapcsolata  eléggé 
összefügg.  Sok  mindent  veszünk  igénybe.  A  kiskorúakkal  kapcsolatos  problémák 
megoldásában,  kapcsolattartás  a  veszélyeztetettnek  minősített  kiskorúakkal  illetve 
családjaikkal. 
Sellei Tamás elmondja, hogy nagyon nagy segítség az ő jelenlétük pl. szociális ügyekben, 
kapcsolattartás az iskolával,  óvodával,  a hátrányos helyzetű,  segítségre szoruló gyermekek 
figyelése,  egészen  a  védelembe  vételig,  vagy rossz esetben  a  családból  való  kiszakításig, 
kimenekítésig  bezárólag.  Sajnos  mindig  vannak ilyen  gyermekek,  akiket  természetesen  az 
Önkormányzat  is  abszolút  figyelemmel  kísér.  Életvezetési  tanácsadás  a  családoknak,  akik 
krízishelyzetbe  kerülnek.  Oda-vissza  kapcsolat  működik  közöttünk.  Adott  esetben  feléjük 
nyitottabbak az emberek. Nagyon örülünk, hogy észrevétlen a munkájuk, mert az a legjobb, 
ha úgy tudják végezni, hogy valójában nem is tudunk róluk, holott ez állandó, folyamatos 
munkavégzés a háttérben.

Döntéshozatal: A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést  
hozza:

31/2013.(V.22.) Határozat

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Fertőd Mikro- Térségi Szociális  
Szolgáltató  Központ  gyermekjóléti  szolgálat  2012.  évi  tevékenységéről  szóló  szakmai  
beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja.

3. Tájékoztató a Faluképek Közhasznú Alapítvány 2013. évi
    tevékenységéről, önkormányzati támogatás elszámolása

   Előadó: Alapítvány elnöke

Sellei  Tamás polgármester elmondja,  hogy a  Faluképek Közhasznú  Alapítvány írásos 
beszámolóját  megkapták  a  képviselők,  és  átadja  a  szót  Horváth  Gábornak az  alapítvány 
képviselőjének, esetleges szóbeli kiegészítésre.

Készült: 2013. május 22.-i rendes Képviselő-testületi ülésen
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Horváth  Gábor elmondja,  hogy egyesületük  fő célja  a  Peresztegen  található  műemlékek 
felújítása,  karbantartása,  illetve  erre  az  anyagi  források  megteremtése,  gyűjtése.  Sikerült 
összefogással az alábbi emlékművek felújítása:
Az  elmúlt  évben  a  Kálvária  szoborcsoport  felújítása  (több  egyesület  és  alapítvány 
összefogásával) sikerült, majd a Szedenik Fülöp emléktábla elkészíttetése, és a Móser Lőrinc 
volt plébános sírjának felújítására került sor. Az idei évben, a közeljövőben az I. világháborús 
hősök emléktáblájának felújítását tervezik a templomban, majd egy nagy feladat, a Láncos 
kép  felújítása  lesz.  Ehhez  egy  nagyobb  összegre  van  szükség,  esetleg  pályázat  útján,  de 
mindenképpen ez a következő komoly feladat.

Sellei Tamás polgármester szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását:

Döntéshozatal: A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést  
hozza:

32/2013.(V.22.) Határozat

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Faluképek  Közhasznú 
Alapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi és az elszámolást  
elfogadja.

4. Tájékoztató a Pereszteg Községért Egyesület 2013. évi
    tevékenységéről, önkormányzati támogatás elszámolása

    Előadó: Egyesület Elnöke

A Pereszteg Községért Egyesület beszámolóját elfogadta a Képviselő-testület.

Döntéshozatal: A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést  
hozza:

33/2013.(V.22.) Határozat

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pereszteg Községért Egyesület  
2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi és az elszámolást elfogadja.

Sellei  Tamás polgármester köszönti  Pinezits  György urat  a  Szülőfalunkért  Egyesület 
képviseletében.  Az  írásos  anyag  itt  is  kiküldésre  került.  Pinezits  úr nem  kíván  szóbeli 
kiegészítést tenni, arról tájékoztat, hogy az illetékes szervekhez, hatóságokhoz (NAV, KSH 
stb.) elküldték évvégi beszámolójukat.
Sellei Tamás polgármester szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását:

5. Tájékoztató a Szülőfalunkért Egyesület 2013. évi tevékenységéről,
    önkormányzati támogatás elszámolása

    Előadó: Egyesület elnöke

Készült: 2013. május 22.-i rendes Képviselő-testületi ülésen
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Döntéshozatal: A képviselő-testület  7 igen szavazattal  – egyhangúlag  – az alábbi  döntést 
hozza:

34/2013.(V.22.) Határozat

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szülőfalunkért Egyesület  2012. 
évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi és az elszámolást elfogadja.

6. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti
    és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

    Előadó: Zambóné Németh Ilona aljegyző

Gáspár András képviselő nagyon jónak találja az aljegyző asszony által készített statisztikát, 
melyet szerinte csatolni lehetne, illetve kellene az iskola témájához ( megtörtént )

Juhász János felvetette, hogy az Ifjúsági Klub működtetésébe nem lehetne-e a családsegítő 
illetve gyermekjóléti szolgálat munkatársait bevonni.
Amennyiben  ez  nem kivitelezhető,  felmerült  annak  a  lehetősége,  hogy az  Önkormányzat 
illetve a Képviselő-testület (esetleg Juhász János képviselő is) megszervezné a felügyeletet. 
Amennyiben ennek anyagi vonzata lenne, a Képviselő-testület később szavaz a kérdésről.
Polgármester úr megkérdezi a családsegítő szolgálatot is ebben a kérdésben.

Holczmann Péter képviselő szerint ez a kezdeményezés már többször megbukott, sajnos nem 
igazán lehet kordában tartani a „résztvevőket”…

Percze  Szilvia  jegyző  asszony szerint  úgy  Fertőboz,  mint  kistelepülés,  akár  Nagycenk 
nagyközség ugyanúgy küzd ezzel a problémával.

Döntéshozatal: A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést  
hozza:

35/2013.(V.22.) Határozat

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2012.  évi  
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót tudomásul veszi 
és elfogadja.

A  képviselő-testület  megbízza  az  aljegyzőt,  hogy  a  beszámolót  a  Győr-Moson-Sopron 
Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és  gyámügyi  hivatalához  a  határozattal  együtt  küldje 
meg.

Felelős: Zambóné Németh Ilona aljegyző
Határidő: 2013. május 31.

Készült: 2013. május 22.-i rendes Képviselő-testületi ülésen



6

 7. Központi Orvosi Ügyeleti Társulási megállapodás módosítása

   Előadó: Sellei Tamás polgármester

Sellei  Tamás  polgármester elmondta,  hogy  a  társulási  törvény  módosulása  miatt 
bekövetkezett változások miatt szükség van új megbízási szerződés megkötésére.
Felül kell vizsgálni és módosítani kell. Nem kell jogi személyiségű társulást létesíteni.
A jelenlegi tagoknak nyilatkozni kell arról, hogy a társulás tagjai kívánnak-e maradni.

Ez most  van folyamatban.  Pereszteg község 18 éve gesztora az ügyeletnek,  és ezt  tovább 
kívánjuk  folytatni.  Mivel  a  témához  más  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  Sellei  Tamás 
polgármester szavazásra tette fel a határozat elfogadását.
 
Döntéshozatal: A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést  
hozza:

36/2013.(V.22.) Határozat

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testület 2013. július 1-jétől továbbra is fenn 
kívánja tartani a Sopron Környéke Községek Központi Ügyeletének működtetését. 

A  képviselő-testület  vállalja  a  továbbiakban  is  a  gesztorság  szerepét  az  érintett  
önkormányzatok egyetértése mellett.

A  képviselő-testület  megbízza  az  aljegyzőt,  hogy  a  megbízási  szerződést  az  érintett  
önkormányzatok  részére  aláírásra  küldje  meg,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  
szerződés aláírására.

Felelős: Zambóné Németh Ilona aljegyző
Határidő: 2013. június 15.

8. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

    Előadó: Sellei Tamás polgármester

Sellei  Tamás  polgármester  elmondja,  hogy  eddig  Nagylózs  község  volt  a  gesztora  a 
Szennyvíztisztító  projektnek,  de  mivel  a  hivatal  adminisztratív  változáson  ment  át, 
mindenképpen szükség van módosításra. Több száz szennyvíztisztító épül az országban, EU-s 
pénzek finanszírozásával. Mi jól állunk, 2015-ig kell befejezni ezt a projektet.

Döntéshozatal: A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést  
hozza:

Készült: 2013. május 22.-i rendes Képviselő-testületi ülésen
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 37/2013. (V. 28.) Határozat

Pereszteg  Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete  az  Ikva  menti  Szennyvíztisztító  
Létesítése Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, valamint az 
egységes szerkezetbe foglalt Megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Sellei Tamás polgármester

9.Egyebek:
-ravatalozó előtető árajánlat kérdése 
-térkövezés-alapozás kérdése
-iskola téma fejleményei(670 aláírás Hofmann Rózsa államtitkár asszony titkárságán 
leadva)
-kátyúzás
-fertőhomoki út gréderezés
-Cross pályák üzemeltetési feltételei
-játszóterek felülvizsgálata
-óvodai ülőlapok cseréje
-tűzgyújtási rendelet tervezet

kmf

Sellei Tamás                           Zambóné Németh Ilona 
polgármester                                     aljegyző

Készült: 2013. május 22.-i rendes Képviselő-testületi ülésen


