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Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2013. február 13-án
  megtartott testületi ülésén.

Az ülés helye: Pereszteg Község Önkormányzat épülete

Jelen vannak: Selli 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
Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos
Práznek Nikoletta fogalmazó

A polgármester által meghívottak:Hosszú Margit óvodavezető

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

Az ülés napirendje:
1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Sellei Tamás polgármester
Előkészítette: Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos

2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési terve
Előterjesztő: Sellei Tamás polgármester
Előkészítette: Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos

3. A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek
kiemelt céljai
Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző
 
4. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek
Előterjesztő: Sellei Tamás polgármester
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Sellei Tamás polgármester: Megkérdezi, hogy van-e javaslat, vélemény esetleg kiegészítés a 
napirendi  pontokhoz,  amennyiben  nincs,  szavazásra  teszi  fel  a  napirendek  témáját  és 
sorrendjét.

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás  nélkül  a képviselő-testület 
elfogadta a napirendi pontokat.

1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Sellei Tamás polgármester

Sellei Tamás polgármester: Kiigazításokra, kisebb módosításokra került sor a költségvetésen 
belül, melyek a költségvetést lényegében nem érintették.

Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra kerül a napirendi pont

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

1/2013.(II.13.) Rendelet:

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete  rendeletet  alkot  az  önkormányzat 
2/2012.(II.17.) rendeletének – az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről – módosításáról

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési terve
Előterjesztő: Sellei Tamás polgármester

Sellei Tamás polgármester: A fő irányvonalat az elmúlt testületi ülésen a képviselőkkel már 
megtárgyalták.  Hozzáfűzni valója, hogy az utak nagyon rossz állapotban vannak, kátyúzni 
több helyen kell ebben az évben. A tervezett tartalékból még pluszként kell erre a feladatra 
fordítani a költségvetésből.  Javasolja, hogy a Kántor köz lezárása mindenképpen történjen 
meg, nyáron már lehet látni, hogy arra szükség lesz-e.

Juhász  János  képviselő:  Kéri,  hogy a  Széchenyi  temetőnél  s  a  Széchenyi  játszótérnél  a 
közvilágítás bővítésére kerüljön sor, ha szükséges oszlopok és lámpafejek bővítésével.

Zambóné  Németh  Ilona  aljegyző:  Fel  kell  venni  a  kapcsolatot  az  E.on-nal,  előzetesen 
egyeztetni a bővítés feltételeiről

Sellei Tamás polgármester: Feltétlen kell egyeztetni az érintett szakhatóságokkal, utánajár a 
feltételeknek és a lehetőségeknek.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra kerül a napirendi pont.

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

2/2013.(II.13.) Rendelet

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete rendeletet  alkot az Önkormányzat 
2013. évi költségvetéséről

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő. azonnal

3. A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 
kiemelt céljai 2013. évre
Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző

Sellei  Tamás  polgármester:  Tájékoztatás  és  tudomásulvétel  céljából  kerül  sor  a  kiemelt 
célok ismertetésére, kéri az előterjesztés jóváhagyását.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra kerül a napirendi 
pont.

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

9/2013.(II.13.) Határozat

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Nagycenki  Közös  Hivatal 
köztisztviselőinek kiemelt céljait a 2013-as évre tudomásul veszi és elfogadja.

Felelős: Percze Szilvia jegyző
Határidő: azonnal

4. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek
Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügy nem volt.

Kérdések, bejelentések:

Sellei Tamás polgármester: Kivizsgálta a Széchenyi buszmegálló kiépítésével kapcsolatos 
felvetést. A Volánnal történt egyeztetés alapján 15 m kell az öböl kiépítésére rendelkezésre 
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állni,  ami azon a részen egy helyen  van meg,  ott  pedig villanyoszlop helyezkedik el.  Azt 
kellene kivenni, és az árkot lefedni.

Juhász János képviselő: Ebben az esetben szóban nem zárkóztak el a kiépítés lehetőségétől?

Sellei  Tamás polgármester:  Nem, helyszíni  szemle után tudnak érdemben nyilatkozni  az 
illetékes szakhatóságok

Holczmann  Péter  képviselő:  Javasolja,  hogy  öböl  nélküli  megállóhely  kialakításának  a 
lehetősége után kellene érdeklődni, az árok lefedésének a lehetőségével.

Sellei Tamás polgármester: Utánajár ezeknek a lehetőségeknek.

Sellei Tamás polgármester:
- A Kábel TV előfizetési  díjánál nagyobb mértékű áremelésre került sor, mint az előzetes 
megbeszélés  alapján.  A  vállalkozóval  kötött  szerződés  szerint  az  emelés  előtt  az 
önkormányzattal egyeztetni kell, ami nem történt meg. Kérdése, hogy milyen eljárást javasol 
a testület.
-  Tájékoztatja  a  testületi  tagokat,  hogy  beszélt  a  VIDANET  képviselőjével.  Változatlan 
formában,  szívesen  átveszik  a  rendszert,  egy  év  után  terveznek  fejlesztést.  Hosszú  távú 
terveikben szerepelt a bővítés.
- A védőben a fűtés külön mérésére megvan a lehetőség
-  Az  óvoda  fejlesztéséről  –  fűtéskorszerűsítés,  konyha  átalakítása  –  rövid  időn  belül 
gondoskodni kell.

Pinezits  Tamás  alpolgármester:  Javasolja,  hogy  a  vállalkozó  emelhessen  400.-  Ft-os 
összeggel  az  előfizetői  díjban  azzal  a  feltétellel,  hogy  az  Rt.  II.  kerüljön  fel  a  jelenlegi 
csatornák mellé.

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

kmft.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester aljegyző
 


