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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2013. július 4-én
 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

   Percze Szilvia jegyző
   Zambóné Németh Ilona aljegyző

Sellei Tamás polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 
jelen van 7 fő, a képviselő-testület  határozatképes.  Sellei  Tamás polgármester ismerteti  az 
ülés naprendjét.

Az ülés napirendje:

1. Helyi esélyegyenlőségi Program elfogadása

   Előadó: Sellei Tamás polgármester
   Előkészítette: Zambóné Németh Ilona aljegyző

2. Fő utcai parkolók építési árajánlatainak megtárgyalása,
    árajánlat elfogadása

    Előadó: Sellei Tamás polgármester

3. 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:

50/2013.(VI.20.) Határozat:

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a napirendi pontokat elfogadja.

1. Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása

Juhász János képviselő kérdése, hogy a testület döntéseit hogyan befolyásolja a terv?
A terv helyzetelemzés, nem tartalmazza a tényleges problémákat és azok megvalósítását.

Percze  Szilvia  jegyző: Az  Intézkedési  Terv  azokat  a  feladatokat  tartalmazza,  amit  az 
önkormányzat teljesíteni is tud. Minden célcsoportra történt egy-egy intézkedés.  Egy séma 
alapján  kellett  kidolgozni,  arra  vonatkozóan  nincs  előírás,  hogy  milyen  célokat  lehet 
bevállalni. Azt kell elvállalni, amit teljesíteni is lehet. 

Döntéshozatal: A képviselő-testület 6 igen, 1  nem szavazattal –minősített szótöbbséggel –  
az alábbi döntést hozza:

51/2013.(VI.20.) Határozat:

Pereszteg  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  az  Önkormányzat  Helyi  
Esélyegyenlőségi Programját, és az annak mellékletét képező HEP jegyzéket és intézkedési  
tervet. 

A képviselő-testület felkéri a HEP-ben érintetteket, annak végrehajtására. 

Felelős: HEP intézkedési terve szerint érintettek

Határidő: folyamatos, ill. az intézkedési terv szerint 

2. Fő utcai parkolók építési árajánlatainak megtárgyalása

Sellei Tamás polgármester a megküldött árajánlatok alapján javasolja a VIAT kft. ajánlatát 
elfogadni,  mint  a  legkedvezőbb  ajánlatot.  Mind  árban,  mind  kidolgozásban  a  legjobban 
megfelel a kiírásnak.

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

52/2013.(VI.20.) Határozat:
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Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  beérkezett  árajánlatokat  
megtekintette.
A három ajánlat közül a VIAT Kft. - Pereszteg, Temető utca 20. - ajánlatát fogadja el, és  
bízza meg a kiviteli munkák elvégzésére.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy érdekelteket a döntésről értesítse.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: 2013. július 15.

3. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

Sellei  Tamás polgármester tájékoztatja a testületi  tagokat,  hogy a nyári  tábor szervezése 
megkezdődött. Előzetes számítások alapján 20 fő jelentkezése esetén 25 000.- Ft lenne az egy 
hetes  táborozás  költsége,  melyből  a  pedagógusok  bérét  az  önkormányzat  fizetné.  A 
fennmaradó összeg is eléri a 20 000.- Ft-ot. 

Koloszárné Varga Elvira képviselő véleménye szerint az útiköltségek nagyon megemelik az 
árakat.

Pinezits Tamás alpolgármester javasolja az útiköltség támogatását is.

Zambóné  Németh  Ilona  aljegyző elmondja,  hogy  az  összes  költség  átvállalása  nagyon 
magas összeget tenne ki. A gyermekek nyári táboroztatása nem önkormányzati feladat, csak a 
gyermekek napközbeni elhelyezése,  és az nem ugyanazt jelenti.  Maximum az útiköltségek 
átvállalását tartja elfogadhatónak.

Sellei  Tamás  polgármester szavazásra  teszi  fel  a  kérdést  arra  vonatkozóan,  hogy  az 
útiköltséget is átvállalja-e az önkormányzat ?  

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

53/2013.(VI.20.) Határozat:

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  egy  hetes  nyári  táborra  az 
általános iskolában, a pedagógusok díjazása mellett az útiköltséget is átvállalja.

Az összeg mértékét a jelentkezők száma határozza meg.

A  képviselő-testület  megbízza  az  iskola  igazgatóját,  hogy  a  változásról  az  érintetteket  
hirdetmény útján értesítse.
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Felelős: Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató
Határidő: azonnal

Kérdések, bejelentések:

Sellei  Tamás polgármester tájékoztatja a testületi  tagokat a fontosabb eseményekről, 
bejelentésekről:
- a SOPTV felmondta a kábel TV üzemeltetést 2013. december 31-i hatállyal
- az ÉH-SZER szerződés-tervezetet küldött az áramszolgáltatás működési és fenntartási   
   költségeire
- vízkincs alapítvány megszűnésének bejelentése
- a honlapon a fórum oldal megszűnt, helyette a facebookon lehet jelentkezni
- könyvügynök ajánlotta az ország összes települési címerét, a település rövid leírásával
-  igény  jelentkezett  rendezvényszervező  foglalkoztatására,  néptánc  csoport  létrehozását  

javasolt támogatni.

kmft

Sellei Tamás                 Percze Szilvia
polgármester                 jegyző
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