
P e r e s z t e g  K ö z s é g  Ö n k o r m á n y z a t a

9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Tel.: 99/532-040 Fax.: 99/532-041
E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu

JEGYZŐKÖNYV

Készült:Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2013. január 29.-én
  megtartott rendes 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
 Lukácsné Kolonits Zsuzsanna jkv.vezető 

Sellei Tamás polgármester köszönti a megjelenteket az év első ülésén. Megállapítja, hogy a 7 
fő  képviselőből  jelen  van  7  fő,  a  testületi  ülés  határozatképes.  Ismerteti  az  ülés  tervezett 
napirendjét.

Az ülés napirendje:
         1. A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző

         2. A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ ismertetése és véleményezése
Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző

3. Pereszteg Község 2013. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Sellei Tamás polgármester

         4. A malomárok Önkormányzat részéről történő ingyenes átadásához szerződés    
            aláírására felhatalmazás  
         Előterjesztő: Zámbóné Németh Ilona

         5. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek
Előterjesztő: Sellei Tamás polgármester 

Sellei Tamás megkérdezi, hogy van-e javaslat, vélemény esetleg kiegészítés a napirendi 
pontokhoz, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a napirendek témáját és sorrendjét.

Készült: 2013. január 29.-i rendes Képviselő-testületi ülésen
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Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület
elfogadta az napirendi pontokat. 

1. A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése 
Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző

Percze Szilvia jegyző asszony kiegészítésként elmondja, hogy a Nagycenki Közös Hivatal 
felváltotta  a  három  község  egyenkénti  polgármesteri  hivatalait,  az  egyes  hivatali 
költségvetések  megszüntek.  Minden hivatalnál  maradtak  intézmények  és  szakfeladatok.  A 
hivatalon szerepel az összes alkalmazott köztisztviselő. A létszám sajnos nem annyi, amennyit 
a tervezetben jóváhagytunk, mert időközben ez módosult, sajnos a kisebb települések kárára, 
a nagyobbak javára. Azért 11 fő a létszám és 10 fő a kalkulált a költségvetésben, mert 1 fő 
jelenleg Fertőbozon GYES-en van. Ez most bérkiadással nem jár. A három önkormányzat 
hivatala az állam által kimondott normatívával gazdálkodik. A jubileumi jutalmak költségét 
mindig  a  felmerülés  helye  szerinti  település  önkormányzata  viseli.  Egyéb  bevétel  nem 
várható, ebből kell gazdálkodni. 
Sellei Tamás elmondja, hogy az elv az, hogy a költséget ott viseljük, ahol keletkezik.
Mivel nem volt több kérdés, szavazásra kerül a napirendi pont:

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület
által elfogadásra került:

1/2013.(I.29.) Kt. határozat

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  az 
önkormányzati képviselő-testületek együttes ülésére elfogadásra javasolja a Nagycenki 
Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal.

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az együttes testületi ülésre a 2013.évi 
költségvetést terjessze elő. 

Felelős:  Percze Szilvia jegyző
Határidő: 2013. február 9.

2. A  Nagycenki  Közös  Önkormányzati  Hivatal  SZMSZ  ismertetése  és 
véleményezése
Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző

Percze Szilvia elmondja, hogy az SZMSZ-t a megalakulást követő 60 napon belül kötelező 
megalkotni.  Természetesen az együttes ülésen kerül majd elfogadásra.  A szabályzat  törzse 
természetesen egy kötelező, meghatározott formát követ, a mellékletek tartalmazzák a helyi 
sajátosságokat,  amit  aljegyző asszonnyal  alkottunk.  A munkarendekben,  az ügyfélfogadási 
időkben  még  elképzelhető,  hogy  szükség  lesz  változtatásokra,  de  ez  ki  fog  alakulni. 
Nagycenki kolléganők járnak Fertőbozra ügyfélszolgálat ellátására, a peresztegi kolléganők 
pedig tevőlegesen bele fognak folyni a közös hivatal költségvetési feladataiba. 

Készült: 2013. január 29.-i rendes Képviselő-testületi ülésen
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Érezni kell, hogy ez egy ténylegesen közös dolog. A helyettesítéseket is meg kell oldani a 
három község viszonylatában.  Osztott  munkakörök kerültek kidolgozásra,  de ez szükséges 
ebben a konstrukcióban.
Észrevétel, kérdés nem merült fel, Sellei Tamás szavazásra bocsátotta a napirendi pontot:

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület
elfogadta:

2/2013.(I.29.) Kt. Határozat

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  az 
önkormányzati képviselő-testületek együttes ülésére elfogadásra javasolja a Nagycenki 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működés Szabályzatát.

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az együttes testületi ülésre az SZMSZ-
t terjessze elő. 

Felelős:  Percze Szilvia jegyző
Határidő: 2013. február 9.

3. Pereszteg Község 2013. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása
        Előterjesztő: Sellei Tamás polgármester

         
Sellei Tamás elmondja, hogy nagy léptékű változások következnek be a helyi költségvetés 
számaiban  is.  Mindezek  ellenére  nagyvonalakban  szinte  ugyanazokkal  a  kondíciókkal 
rendelkeznek. A tervezett beruházások folytatódnak. A 2013-s költségvetésben a beadott két 
pályázat  önrészét  illetve  előfinanszírozását  kell  tervezni.  Az  egyik  a  Fő  utcai  parkolók 
térburkolatos kialakítása, a másik az „Élhetőbb Peresztegért” néven beadott pályázat, melyből 
a Szécsényi park játszótere újulna meg, illetve a Csörgető patak melletti zöldterület parkká 
alakítása  valósulna  meg.  Tervezik  a  Láncos  kép  környezetének  aszfaltfelújítását,  a 
megszélesített Kántor köz záróburkolattal való ellátását, a peresztegi ravatalozó felújítását, az 
előtető megépítését,  a  temető parkoló kialakítását,  az iskolák előtti  parkolók térburkolatos 
kialakítását,  a  Malom  árok  Petőfi  utcai  kertek  alatti  részének  kitakarítását,  járda  és 
útkarbantartásra,  kátyúzásra  van  elkülönítve  pénz,  s  javasolja  egy  helyi  pályázati  keret 
létrehozását, mellyel a nem tőlük származó ötleteknek adnának teret.

Holczmann  Péter javasolta,  hogy  legyen  mindenképpen  a  jövő  évi  hó  eltakarításra  egy 
összeg betervezve a költségvetésbe!

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

A Képviselő testület  a fő irányvonalakat,  a fő irányszámokat  és a tervezett  beruházásokat 
elfogadta és javasolta a költségvetésbe történő beépítésüket.

3/2013.(I.29.) Kt. Határozat

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Pereszteg 
Község  Önkormányzat  2013.évi  költségvetését.  A  költségvetést  az  elfogadott 
módosításokkal együtt javasolja előterjeszteni és a rendeletet előkészíteni. 

Készült: 2013. január 29.-i rendes Képviselő-testületi ülésen
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A  képviselő-testület  felhatalmazza  polgármestert,  hogy  a  soron  következő  ülésre  a 
2013.évi költségvetést terjessze elő. 

Felelős:  Sellei Tamás polgármester
Határidő:  soron következő testületi ülés 

 4.  A  Malom-árok  Önkormányzat  részéről  történő  ingyenes  átadásához 
szerződés aláírására felhatalmazás  

       Előterjesztő: Sellei Tamás polgármester 

A  testület  egyhangúlag  megszavazta  a  szerződés  aláírására   vonatkozó 
felhatalmazást.

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

4/2013.(I.29.) Kt. Határozat

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  
hogy a 441 hrsz-ú, kivett művelési ágú, 3611 m2 területű, Magyar Állam tulajdonában lévő  
ingatlan – malomárok – ingyenes önkormányzati tulajdonba adásához, a megállapodást az  
MNV ZRT-vel aláírja, az Önkormányzat nevében eljárjon.

Felelős:     Sellei Tamás polgármester
Határidő:  azonnal

5. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek
    5.1 Segélykérelmek
    Előterjesztő: Sellei Tamás polgármester 

Három segélykérelem érkezett az Önkormányzathoz.
Zárt ülés keretében tárgyalta a Képviselő testület, külön jegyzőkönyv készült.

Kérdések, bejelentések:  

- ravatalozó terv véleményezése
- Co mérők elhelyezése
- kábel TV kérdése
-2013 évi kulturális eseménynaptár
-„szeretlek Pereszteg” fesztivál
- védőnői helyiség fűtésének különválasztása
- Nagycenk, Jótékonysági Bál (2013.02.09)

kmf

Készült: 2013. január 29.-i rendes Képviselő-testületi ülésen
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Sellei Tamás Percze Szilvia
polgármester      jegyző

Készült: 2013. január 29.-i rendes Képviselő-testületi ülésen


