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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2013.november 19.-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   

 Tallhammer László                képviselő    

 

 Böszörményi Zsanett             pénzügyi munkatárs 

 Percze Szilvia                         jegyző 

 Lukácsné Kolonits Zsuzsanna jkv.vezető  

 

Sellei Tamás polgármester köszönti a képviselőtestület megjelent tagjait, valamint az 

intézményvezetőket és elmondja, hogy a képviselő-testület határozatképes és ismerteti az ülés 

tervezett napirendjét. 

Ismerteti a napirendi pontokat, megkérdezi van-e valakinek hozzászólása, esetleg kiegészítő 

javaslata. Ilyen nem volt, ezért szavazásra tette fel a napirendi pontok elfogadását: 

 

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

Képviselő-testület a napirendi pontokat az alábbiak szerint: 

 

75/2013.(XI.19.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Napirendi pontokat az 

alábbi tartalommal 

 
1. Az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítése 

    Előadó: Sellei Tamás polgármester 

 

2.Víziközmű vagyon bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása 

    Előadó: Sellei Tamás polgármester  

 

3. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása 

     Előadó: Sellei Tamás polgármester 

 

4. 2014.évi Bursa pályázatok elbírálása (zárt ülés)  
     Előadó: Sellei Tamás polgármester  

 

5. Átmeneti segély kérelem elbírálása, jutalmak elbírálása   (zárt ülés) 

     Előadó: Sellei Tamás polgármester 

 

6. Egyéb döntést jóváhagyást igénylő ügyek  
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Készült: 2013. november 19-ei rendes Képviselő-testületi ülésen 

 

 

 

1.. Az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetés háromnegyedévi 

teljesítése 

Előadó: Sellei Tamás polgármester 

 
Sellei Tamás polgármester elmondja, hogy az írásos anyagot a képviselők megkapták, 

kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, esetleges kiegészítés? Ilyen nem volt így elfogadásra 

tette fel a napirendi pontot. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

76/2013.(XI.19.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. háromnegyed éves  

költségvetési beszámolóról szóló tájékoztatást – a szöveges értékelést, az 1-4. sz. mellékletek 

alapján – az abban foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet és az előirányzatok szükséges, vagy 

indokoltnak tartott módosítására legkésőbb a 2014. január 31-ig tegyen javaslatot. 

 

Felelős: Sellei Tamás polgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint   

 

2.Víziközmű vagyon bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása  

Előadó: Sellei Tamás polgármester  

 
Kormányrendeletben előírt kitételeknek megfelelően kerül a Vízmű és az Önkormányzatok 

közötti víziközmű szerződés módosításra. Ennek a módosított szerződésnek az aláírására  

hatalmazza fel a polgármestert a Képviselő-testület. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

77/2013.(XI.19.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Soproni Vízmű Zrt. 

által készített bérleti-üzemeltetési szerződésmódosítást, és felhatalmazza a polgármestert az 

egységes szerkezetű szerződés aláírására.  

 

Felelős: Sellei Tamás polgármester 

Határidő: szerződés szerint  

 

3. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának  

módosítása 

Előadó: Sellei Tamás polgármester 

 
 

A Kistérségi Társulás átalakulása kapcsán kerül sor a megállapodás módosítására és a jövő 

évi költségvetés előkészítésének elfogadására. 

Továbbra is a belső ellenőrzési feladatok ellátását igényli a község a társulástól. 
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Készült: 2013. november 19-ei rendes Képviselő-testületi ülésen 

 

 

Juhász János képviselő felveti, hogy játszótéri eszközök felülvizsgálata ügyben nem 

tudnának-e esetleg ők segítséget nyújtani? 

Sellei Tamás válasza, hogy mindenkor lehet új és több szolgáltatást igénybe venni, utána fog 

kérdezni. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

78/2013.(XI.19.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozati javaslat szoros 

mellékletét képező, 7. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási 

megállapodást, egyben felkéri és felhatalmazza Sellei Tamás polgármestert annak 

aláírására. 

 

Felelős:   Sellei Tamás polgármester 

Határidő: 2013. november 30. 

 

A 4. és 5. napirendi pont zárt ülés keretein belül került megtárgyalásra. 
 

ZÁRT ÜLÉS után:  

Sellei Tamás előadja, hogy a képviselő-testület 1 személyt részesített 10.000 Ft átmeneti 

segélyben, valamint BURSA támogatást állapított meg minden kérelmezőnek ( 21 fő ) , 2 fő 

részére havi 6000 Ft, a többieknek havi 4000 Ft összegben. Jutalmat az önkormányzat 

dolgozóinak 2 fő részére nettó 10-10 ezer forintot, a több alkalmazott ( 9 fő ) részére nettó 60 

ezer forintot állapított meg.  

 

6. Egyéb döntést jóváhagyást igénylő ügyek  

 
- Az idősek köszöntése november 24-én (vasárnap) lesz.  A hölgyeket desszerttel, a férfiakat egyedi 

címkés borral, az iskolások és a Pereszteg Községért Egyesület műsorával köszöntjük. Minden 60 év 

feletti lakoshoz eljuttatjuk ajándékát. 

- A Pereszteg Szécseny között tervezett kerékpáros-gyalogos út tervezésekor tervezői költségbecslést 

kértünk híd építésére, átalakítására. A jelenlegi hídon átvezetett gyalogosforgalom esetén, a híd 

átalakításának költsége 22 millió Ft, önálló kerékpáros és gyalogos híd építésének tervezői 

költségbecslése 73 millió Ft. 

- A Pereszteg Községért Egyesület által beadott és elnyert „Élhetőbb Peresztegért” c. pályázat 

megvalósítása megkezdődött, fészekhinta és mászó vár került a Szécsenyi parkba. A pályázat további 

elemei a következő évben valósulnak meg. 

- Térfigyelő kamerarendszer felszerelésének igénye vetődött fel. 

- A Gysev pályafelújítása során keletkező bazaltzúzalékot a Nagycenk- Pereszteg közti földút 

(Vízálló) felújítására használjuk fel.  

Egyéb kérdés és hozzászólás nem volt, Sellei Tamás polgármester az ülést bezárta. 

 

kmf 

Sellei Tamás                                            Percze Szilvia  

polgármester                                                  jegyző 


