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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2013. június 20-án
 megtartott testületi ülésén.

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

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

   Zambóné Németh Ilona aljegyző

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

Az ülés napirendje:

1. Iskola igazgatói pályázat véleményezése

    Előadó: Sellei Tamás polgármester

2. Döntés pályázat beadásáról

    Előadó: Sellei Tamás polgármester

3. Ikva menti Szennyvíztisztító Létesítése Önkormányzati Társulás
   Társulási Megállapodásának módosítása

   Előadó: Sellei Tamás polgármester

4. REKULTÍV Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási KFT. szerződése

   Előadó  :   Sellei Tamás polgármester

5. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

   Előadó: Sellei Tamás polgármester
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Döntéshozatal: A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi döntést  
hozza:

40/2013.(VI.20.) Határozat:

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a napirendi pontokat elfogadja.

1. Iskola igazgatói pályázat véleményezése

Sellei Tamás polgármester  tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az igazgatói posztra 1 fő 
nyújtotta be pályázatát, az eddig igazgató Varga Elvira. A köznevelési törvény értelmében a 
település képviselő-testülete véleményezi a pályázatot. Kéri a testületi tagok hozzászólásait.

Gáspár András képviselő egyetért a pályázatban leírtakkal, helyesnek tartja. Az legyen a cél, 
hogy ebből minél többet meg is lehessen oldani.

Sellei Tamás polgármester javasolja, hogy az iskola honlapját frissítsék, és foglalkozzanak a 
nyári tábor szervezésével.

Koloszárné  Varga  Elvira  képviselő a  KLIK-től  azt  a  tájékoztatást  kapta,  hogy  ez  az 
önkormányzat feladata.

Sellei Tamás polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot arra vonatkozóan, hogy 
Koloszárné  Varga  Elvira  pályázatát  a  képviselő-testület  támogatja-e.  Javasolja  a  pályázat 
támogatását.

Koloszárné Varga Elvira képviselő bejelenti elfogultságát.

Döntéshozatal: A képviselő-testület 6 igen szavazattal – minősített szótöbbséggel – az alábbi  
döntést hozza:

41/2013.(VI.20.) Határozat:

A  képviselő-testület  Koloszárné  Varga  Elvira  elfogultsági  bejelentését  tudomásul  veszi, 
kizárja a szavazásból

Döntéshozatal: A képviselő-testület 6 igen szavazattal – minősített szótöbbséggel – az alábbi  
döntést hozza:

42/2013.(VI.20.) Határozat:

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  1  db  igazgatói  pályázatot 
áttanulmányozta.
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A képviselő-testület véleményezése alapján a pályázatot jónak tartja, Koloszárné Varga Elvira 
pályázót javasolja az intézményvezetői kinevezésre.

A  képviselő-testült  megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó 
Központ Soproni Tankerületét a döntésről értesítse.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: 2013. május 30.

2. Döntés pályázat beadásáról

Sellei Tamás polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy lehetőség nyílik a Leader 
keretin belül ismételten pályázat benyújtására.
A  Faluház  előtt  előkert  parkosításával  pihenőhely  kialakításának  készültek  el  a  tervei, 
ismerteti  és  szemlélteti  a  tervet  a  testületi  tagokkal.  Javasolja  a  pályázat  benyújtásának 
elfogadását.

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

43/2013.(VI.20.) Határozat:

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester javaslatát elfogadja, 
és javasolja a pályázat benyújtását kerékpáros pihenőhely kialakítására.

3. Ikva menti Szennyvíztisztító Létesítése Önkormányzati Társulás
   Társulási Megállapodásának módosítása

Sellei Tamás polgármester kéri a testületi tagokat a Társulási Megállapodás módosításának 
elfogadására, és felhatalmazásukat az aláírásra.

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

44/2013.(VI.20.) Határozat:

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Magyar  Államkincstár  Győr-
Moson-Sopron  Megyei   Igazgatósága  által  előírt  hiánypótlás  teljesítése  utáni  módosított 
társulási megállapodást tudomásul veszi és elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: 2013. június 25.
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4. REKULTÍV Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási KFT. szerződése

Sellei  Tamás  polgármester Tájékoztatja  a  testületi  tagokat,  hogy  a  REKULTÍV 
Hulladékgazdálkodási  KFT-vel  kötött  szemétszállítási  szerződés  2013.  június  30-val  lejár, 
annak meghosszabbítása szükséges.

Pinezits  Tamás  alpolgármester  Ha nem kell  hosszútávra  kötelezettséget  vállalni,  akkor 
javasolja aláírni.

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

45/2013.(VI.20.) Határozat:

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  2012.  évi  CLXXXV.  tv.  a 
hulladékról   és  végrehajtási  rendeleteiben foglaltak alapján a közszolgáltatási  szerződést a 
REKULTÍV  Környezetvédelmi  és  Hulladékhasznosító  Kft-vel   határozott  ideig,  2014. 
december 31-ig meghosszabbítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: 2013. június 20.

5. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

5.1. Az Ikva menti Szennyvíztisztító Létesítése Önkormányzati Társulás Társulási 
         megállapodásának módosítása

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

46/2013.(VI.20.) Határozat:

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Magyar  Államkincstár  Győr-
Moson-Sopron Megyei  Igazgatósága  által  előírt  hiánypótlás  teljesítése után az Ikva menti 
Szennyvíztisztító  Létesítése Önkormányzati  Társulási  megállapodás módosítását  tudomásul 
veszi és elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására.

Felelős Sellei Tamás polgármester
Határidő: 2013. június 25.
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5.2. Egyházközségi bál céljának támogatása

Sellei  Tamás  polgármester tájékoztatja  a  testületi  tagokat,  hogy  Római  Katolikus 
Egyházközség  jótékonysági  bált  rendez,  melynek  bevételét  a  peresztegi  és  a  szécsenyi 
templom  között  kerül  felosztásra  kötött  felhasználásra.  Javasolja  a  testületi  tagoknak 
100 000.- Ft összegű támogatás megállapítását jótékonysági célra a templom javára.

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

47/2013.(VI.20.) Határozat:

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete 100 000.- Ft összegű, vissza nem 
térítendő támogatást állapít meg a két egyházközség javára, mely a jótékonysági bálon kerül 
átadásra.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzösszeg átadására.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: 2013. június 22.

5.3. Helyi pályázati alapra  támogatási kérelem

Sellei  Tamás  polgármester  ismerteti  Juhászné  Sebestyén  Andrea  levelét,  melyben  a 
költségvetésben tervezett, helyi pályázati alapból kér 100 000.- Ft összegű támogatást kiállítás 
szervezéséhez – peresztegi ízek receptjeinek gyűjteményének kiállítása  - szükséges anyagi 
ráfordítás és  digitális –és papír alapú  elkészítésének anyagi fedezetét jelenti. Javasolja a kért 
támogatás  megállapítását  azzal,  hogy  az  elszámolás  számla  ellenében  történik.  Az 
értékesítésből befolyt összeget a szécsenyi templom orgonájának felújítására adományozza.

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

48/2013.(VI.20.) Határozat:

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  támogatást  állapít  meg  a  helyi 
pályázati alapból.
A támogatás maximális összege 100 000.- Ft.
A támogatás kifizetése utólag, számla ellenében történik.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázót a döntésről értesítse.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: Folyamatos

5



Egyebek:
- Széchenyi játszótér rongálása- rendőrségi intézkedés megtörtént -

javaslat: kétévente felül kell vizsgálni szakmailag a játszótereket.
- ravatalozó előtető munkáiról tájékoztatás
- Szeretlek Pereszteg Fesztivál programvázlata elkészült
- sírkövek állapotfelmérésére képviselői javaslat

kmft.

                                       Percze Szilvia jegyző megbízása és felhatalmazása alapján helyette:

Sellei Tamás   Zambóné Németh Ilona
polgármester   aljegyző
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