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JEGYZŐKÖNYV

Készült:Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2013. április 22.-én
  megtartott rendes testületi ülésén.

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

 Pinezits Tamás             alpolgármester
 Holczmann Péter                 képviselő
 Juhász János                        képviselő
 Koloszárné Varga Elvira     képviselő

 Koloszár Balázs Sportegyesület elnöke 
Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos
Práznek Nikoletta gyakornok

 Percze Szilvia jegyző 
 Zambóné Németh Ilona aljegyző
 Lukácsné Kolonits Zsuzsanna jkv.vezető 

Sellei  Tamás polgármester  köszönti  a jelenlévőket  és elmondja,  hogy a képviselő testület 
határozatképes, jelezte egyéb elfoglaltság miatt távolmaradását Gáspár András és Talhammer 
László. Pinezits György alpolgármester később érkezik. 
Sellei Tamás polgármester ismerteti az ülés tervezett napirendjét.
Az ülés napirendje:
1. Beszámoló a Peresztegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2012. évi tevékenységéről, az önkormányzati támogatás elszámolása
Előadó: Holczmann Péter tűzoltóparancsnok

2. Beszámoló a Sportegyesület 2012. évi tevékenységéről,
az önkormányzati támogatás elszámolása
Előadó: Koloszár Balázs egyesület elnöke

3. Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetési teljesítéséről
Előadó: Sellei Tamás polgármester
Előkészítette: Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos

4. Pannon-Fertő régió határon átnyúló vízellátás fejlesztése projekt
beruházás vagyonmegosztásáról megállapodás aláírására felhatalmazás
Előadó: Sellei Tamás polgármester

5. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek
Előadó: Sellei Tamás polgármester
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Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület
elfogadta a napirendi pontokat. 

1./ Beszámoló a Peresztegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
     2012. évi tevékenységéről, az önkormányzati támogatás elszámolása
     Előadó: Holczmann Péter tűzoltóparancsnok

Sellei  Tamás polgármester  átadja a szót Holzcmann Péter tűzoltóparancsnoknak, hogy 
esetleges szóbeli kiegészítését tegye meg.  Holzcmann Péter nem kíván szóbeli kiegészítést 
tenni.
Sellei Tamás polgármester elmondja, hogy jövőre 125 éves a Tűzoltó Egyesület, az előzetes 
tervek szerint  az  évenkénti  tűzoltó  verseny nálunk kerülni  megszervezésre,  erre  készül  az 
Egyesület, az Önkormányzat pedig támogatja természetesen ezt a rendezvény. 
Holczmann  Péter a  harkai  parancsnoktól  kapott  információk  alapján  elmondja,  hogy  a 
megrendezés költségei nagyon megugrottak.  Már a nevezési díj is 15e Ft rajonként. Ez az 
összeg is csak abban az esetben fedezi a költségeket, ha minimum 25 csapat nevez. Nagyon 
visszaesett az ilyen irányú hajlandóság.
Sellei Tamás polgármester szerint lehet ünnepelni verseny nélkül is, amennyiben nincs elég 
induló.
Sellei Tamás polgármester elfogadásra, szavazásra teszi fel a beszámolót.

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület
elfogadta az Önkéntes Tűzoltó Egyesület  beszámolóját. 

20/2013.(IV.22.) Határozat

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Peresztegi  Tűzoltó  Egyesület 
2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót – megköszönve az egyesület tagjainak munkáját 
– elfogadja.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

2./Beszámoló a Sportegyesület 2012. évi tevékenységéről, az önkormányzati
    támogatás elszámolása
    Előadó: Koloszár Balázs egyesület elnöke

A képviselők az írásos anyagot megkapták, kérdés, hozzászólás nem volt.
Sellei Tamás polgármester szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület
elfogadta a Sportegyesület  beszámolóját.  

Készült: 2013. április 22.-i rendes Képviselő-testületi ülésen
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21/2013.(IV.22.) Határozat

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Peresztegi Sportegyesület  2012. 
évi  tevékenységéről  szóló  beszámolót  –  megköszönve  az  egyesület  tagjainak  munkáját  – 
elfogadja.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

3./Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetési teljesítéséről
    Előadó: Sellei Tamás polgármester
    Előkészítette: Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos

A Képviselő Testület ezt az írásos anyagot is megkapta. Mindössze  Juhász Jánosnak volt 
arra irányuló kérdése, hogy a beruházás, felújítás témában mely utakra és mennyit költöttek, 
és ezek a tételek melyik táblázatban találhatóak meg ?

Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos válasza: Tájékoztatja Juhász János képviselőt, 
hogy az összegek mely tétel alatt találhatók meg. A beruházás és felújítás tartalma szerint a 
Mező utca felújítása,  Fő utca,  Temető utca járda építése,  Kántor köz, Sport  utca burkolat 
felújítása, a Keleti lakópark, Berki útjainak kavicsos javítása.

Sellei  Tamás  polgármester szavazásra  tette  fel  a  2012.évi  költségvetés  teljesítésének 
elfogadását.

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület
elfogadta a Sportegyesület  beszámolóját.  

3/2013.(IV.22.) Rendelet

Pereszteg Község Ön kormányzatának képviselő-testülete rendeletet alkot az önkormányzat 
2012. évi költségvetésének teljesítéséről

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

4./Pannon-Fertő régió határon átnyúló vízellátás fejlesztése projekt
    beruházás vagyonmegosztásáról megállapodás aláírására felhatalmazás
    Előadó: Sellei Tamás polgármester

A korábbiakban már volt szó erről a Burganlanddal közös, vízfelhasználás terén 
egymást segítő projektről. Most egy módosított vagyont keletkezését rögzíti ez a 
megállapodás, aminek aláírásához kéri a felhatalmazást a polgármester.

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület
megadta a hozzájárulást a megállapodás aláírására.  

Készült: 2013. április 22.-i rendes Képviselő-testületi ülésen
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22/2013.(IV.22.) Határozat

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Pannon-Fertő  régió  határon 
átnyúló  vízellátás  fejlesztése  projekt  beruházás  vagyonmegosztásáról  szóló  megállapodás- 
tervezetet áttanulmányozta, azt elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

8. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek
    Előadó: Sellei Tamás polgármester

8.1. Sopron-Fertőd Kistérségi megállapodás kérdése:  Szabadon lehet társulni, tagdíjfizetési 
kötelezettség  van,  nyilatkozni  kell,  hogy  kívánunk-e  csatlakozni?  (június  30-ig.  A 
tevékenységekért külön, pluszban fizetni kell. Mérlegelni kell, hogy mennyiért mit kapunk? 
(nyelvoktatás, logopédia, belső ellenőrzés, pályázatok, tanulmányutak stb.) Van érv mellette 
és ellene egyaránt. Pereszteg önállóan dönt arról, hogy kíván-e csatlakozni. 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület
megadta a hozzájárulást a szándéknyilatkozat -miszerint továbbra is tagja kíván maradni a 
település a társulásnak- aláírására.  

23/2013.(IV.22.) Határozat

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott,  hogy a jövőben is 
tagja  kíván  maradni  a  Sopron-Fertőd  Kistérség  Többcélú  Társulásnak,  illetve  a  társulási 
megállapodás módosítása során a társulás folytatását jelentő, de nevében esetleg megváltozó 
elnevezésű önkormányzati társulásnak. 
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot haladéktalanul küldje meg a 
Sopron-Fertőd Kistérségi Többcélú Társulás Elnökének.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: 2013. május 10.

8.2. 2014.évi költségvetési koncepció elfogadása: A testület a koncepciót megismerte, kérdés 
nem merült fel..

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a képviselő testület 
elfogadta 2014.évi koncepciót.

Készült: 2013. április 22.-i rendes Képviselő-testületi ülésen
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24/2013.(IV.22.) Határozat

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2014.  évi 
költségvetési tervkoncepcióját tudomásul veszi és elfogadja

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

8.3.  Családsegítő  és  Gondozási  Társulás  Fertőd: szintén  átalakul  jogi  személyiségű 
társulássá, itt maradni akarunk. Ők teszik a dolgukat, kijárnak az emberekhez, segítenek stb.

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a képviselő testület 
döntése szerint a Társulás tagja marad a település.

25/2013.(IV.22.) Határozat

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  kijelenti  azon  szándékát,  hogy 
továbbra is a Fertőd Mikrotérségi Szociális Társulás tagja kíván maradni.

A  képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  Fertőd  Város 
Önkormányzatát értesítse.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: 2013. május 10.

8.4.  Óvodai  Pályázat:  A  Belügyminisztérium  által  kiírt óvodakorszerűsítési  pályázathoz 
kértünk  be  ajánlatokat  (szigetelés,  fűtéskorszerűsítés,  vizesblokk  csere+fejlesztés, 
eszközbeszerzés, konyharész padlóburkolat csere stb.) kb. 13 millió Ft. Feltétel még, hogy a 
pályázati összeg 5%-ig „közfoglalkoztatni” kell valakit (regisztrált munkanélkülit).

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a képviselő testület 
döntése szerint beadható a pályázat.

26/2013.(IV.22.) Határozat

Pereszteg  Község  Önkormányzatnak  képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  8/2013.
(III.29.) BM rendelet – egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól  – felhatalmazása alapján a kötelező önkormányzati 
feladatot  ellátó  intézmények  fejlesztése,  felújítása  címszó  alatt,  a  Peresztegi  Napközi 
Otthonos Óvodára pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:
- épület felújítása, fűtéskorszerűsítése
- nyílászárók cseréje, hőszigetelés
- a feladatellátáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzése

Az oktatási intézmény elnevezése:    Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda
Az oktatási intézmény címe: 9484 Pereszteg, Petőfi utca 2.

A projekt teljes összege:     
- belső felújítás, fűtéskorszerűsítés, 
   nyílászárók cseréje,hőszigetelés  14 076 273.- Ft

Készült: 2013. április 22.-i rendes Képviselő-testületi ülésen
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- eszközbeszerzés   1 035 000.- Ft
Összesen: 15 111 273.- Ft

Támogatási igény 15 111 273.- Ft 

- közfoglalkoztatásra 
   fordított összeg      751 564.- Ft      

A rendelet 1. § (4) bekezdés a pontjában foglaltak alapján a támogatás maximális mértéke a 
fejlesztéshez  szükséges  összeg  100  %-a,  mivel  önkormányzatunk  nem  részesült  a 
Magyarország 2012. évi központi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. 
§ (l) bekezdése szerinti törlesztési célú támogatásban, vagy a Kvt. 72. § (1) –(2) bekezdései 
alapján adósságkonszolidációban.

A  képviselő-testület  meghatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  pályázat  benyújtásáról 
intézkedjen.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
  Zambóné Németh Ilona aljegyző

Határidő: 2013. május 20.

8.5. Helyi pályázatra beérkezett kérelem

-Pereszteg Községért Egyesület pályázata érkezett be, miszerint egységes ruhákat szeretnének 
fellépéseikhez (10 db) és az anyagköltséghez pályáznának támogatásra, a megvarrásról maguk 
gondoskodnának  (120e  Ft).  A  másik  eleme  a  pályázatnak,  hogy  az  egyesület  része  a 
Nyugdíjas Klub is, és az ő kirándulásaikhoz szeretnének utazási támogatást kérni. 

Döntéshozatal: 5 nem szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  a képviselő testület 
döntése szerint nem támogatják a Pereszteg Községért Egyesület kérését.

Kérdések, bejelentések

-Széchenyi  park  oszlopra  lámpa  felszerelése 100.000,-  Ft  .  Képviselői  kezdeményezésre 
megrendelték a lámpafej felszerelését.

-lomtalanítás :A polgármester tájékoztatja a testületi tagokat a lomtalanítás időpontjáról és 
végrehajtásának rendjéről.

kmf

Sellei Tamás                           Zambóné Németh Ilona 
polgármester                                         aljegyző

Készült: 2013. április 22.-i rendes Képviselő-testületi ülésen


