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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2014.január 28-án 

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 

Koloszárné Varga Elvira  képviselő 

Tallhammer László   képviselő 

    

Percze Szilvia    jegyző 

Csigó Kornél    kirendeltségvezető 

Lukácsné Kolonits Zsuzsanna  jkv.vezető  

 

Sellei Tamás polgármester köszönti a képviselőtestület megjelent tagjait,(Juhász János 

jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen) elmondja, hogy a képviselő-testület 

határozatképes és ismerteti az ülés tervezett napirendjét. 

Megkérdezi van-e valakinek hozzászólása, esetleg kiegészítő javaslata. Ilyen nem volt, ezért 

szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását: 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

Képviselő-testület a napirendi pontokat az alábbiak szerint: 

 

2/2014.(I.28.) önkormányzati határozat 
 

N A P I R E N DEK: 

 

1. A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetése                                

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 
2. A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi előirányzatának módosítása és 

zárszámadása 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 

3. Beszámoló a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi munkájáról 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

  

4.   Hulladékgazdálkodási önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

      Előterjesztő: Sellei Tamás polgármester   
 

5.   A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás 

      végzéséről szóló rendelet megtárgyalása 

      Előterjesztő: Sellei Tamás polgármester 

 

6.   Döntés az Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesületben való tagságról 

      Előterjesztő: Sellei Tamás polgármester 

mailto:jegyzo@pereszteg.hu
http://www.pereszteg.hu/
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 7. Az Önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetése (I. forduló) 

    Előterjesztés: Sellei Tamás polgármester 

 

 8. Egyebek (beruházások, útfelújítások)  

 

 
Sellei Tamás polgármester átadja a szót Percze Szilvia jegyző asszonynak 

 

1.A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetése                                

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 
Percze Szilvia jegyző elmondja, hogy mint már a kiküldött írásos anyagból kiderült, a közös 

hivatal költségvetésének nagy részét a bér és bérjellegű kiadások teszik ki, kevés a dologi 

kiadás. 

A Közös Hivatalnál a tavalyi évhez a változás a béreknél az, hogy aljegyző helyett most 

kirendeltség vezetői munkakör miatt van. Dologi kiadás az idén is minimális. 

11 főre van az állami normatíva megállapítva, amit jelenleg 10 fővel látunk el. A 

finanszírozás lakosságarányosan van megállapítva. 

Itt mondja el, hogy február 06.-án csütörtökön lesz a három község együttes ülése, ahol a 

közös hivatalra vonatkozó döntéseket kell együttesen meghozni. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a KÖH 

2014.évi költségvetését 

 

3/2014.(I.28.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az 

önkormányzati képviselő-testületek együttes ülésére elfogadásra javasolja a Nagycenki 

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az együttes testületi ülésre a 2014. évi 

költségvetést terjessze elő.  

 

Felelős:  Percze Szilvia jegyző 

Határidő:  2014. február 6. 

 

2. A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi előirányzatának 

módosítása és zárszámadása 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 
A Képviselő-testület a kiküldött írásos anyag alapján elfogadja a 2013.évi előirányzat 

módosítást és a zárszámadást. 

 
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

Képviselő-testület a KÖH 2013. évi előirányzatának módosítását és zárszámadását. 
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4/2014.(I.28.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az 

önkormányzati képviselő-testületek együttes ülésére elfogadásra javasolja a Nagycenki 

Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítását a melléklet 

szerinti tartalommal. 

 

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

költségvetésének módosítását terjessze elő.  

 

Felelős: Percze Szilvia jegyző 

Határidő:  2014. február 6. 

 

5/2014.(I.28.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az 

önkormányzati képviselő-testületek együttes ülésére elfogadásra javasolja a Nagycenki 

Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadását a melléklet szerinti tartalommal. 

 

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

zárszámadást terjessze elő.  

 

Felelős: Percze Szilvia jegyző 

Határidő:  2014. február 6. 

 

 

3. Beszámoló a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi munkájáról 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 
 

A Képviselő-testület a kiküldött írásos anyag alapján elfogadja a 2013. évi beszámolót a 

KÖH munkájáról 

 

6/2014.(I.28.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az önkormányzati 

képviselő-testületek együttes ülésére elfogadásra javasolja a Nagycenki Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013.évi munkájáról szóló beszámolót. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az együttes testületi ülésre az 

előterjesztést megtegye.  

 

Felelős: Percze Szilvia jegyző 

Határidő:  2014. február 6. 

 

 

Sellei Tamás polgármester hozzáteszi, hogy egész évben zökkenőmentesen folyt a munka, 

probléma, panasz nem volt. Pereszteg lakossága ügyfél kiszolgálás szempontjából semmiféle 

hátrányt nem szenvedett az új, Közös Hivatali rendszer miatt. 
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4.   Hulladékgazdálkodási önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

      Előterjesztő: Sellei Tamás polgármester   

 
Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy a hulladékrendeletet felülvizsgálata 

megtörtént. 1 évre van még szerződés a Rekultív Kft-vel. Minden a rendeletben foglaltaknak 

megfelelően történik. Kéri a testületet, hogy a rendeletet fogadják el. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási rendeletet. 

 

Pereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó         

     közszolgáltatás  végzéséről szóló rendelet megtárgyalása 

     Előterjesztő: Sellei Tamás polgármester 

 
A kiküldött írásos anyag ismeretében a Képviselő-testület megszavazta a rendelet elfogadását. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

Képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó 

rendeletet. 

 

Pereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó 

közszolgáltatás végzéséről 
 

6.   Döntés az Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesületben való tagságról 

      Előterjesztő: Sellei Tamás polgármester 

 

Sellei Tamás polgármester a tagság megerősítését javasolja. 
Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

Képviselő-testület a Leader tagságban való részvétel megerősítését. 

 

7/2014.(I.28.) önkormányzati határozat 

 
Pereszteg Község  Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag elfogadja, hogy az 

önkormányzat fenntartja egyesületi tagságát az Alpokalja-Ikva mente Leader 

Egyesületben, aki a térség 2014-20-as programozási időszakra vonatkozó várományos 

Helyi Akciócsoportja.  

 

Határidő: 2014. január 31. 

Felelős: Sellei Tamás polgármester 
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7. Az Önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetése (I. forduló) 

   Előterjesztés: Sellei Tamás polgármester 

 
A csatolt írásos tervezet alapján a Képviselő-testület tételesen áttárgyalta az Önkormányzat 

költségvetését.  

 

Gáspár András érdeklődött, hogy az Egyházközségnek adható-e és ha igen - akkor hogyan -  

támogatás.  

Sellei Tamás polgármester szerint eddig is volt konkrét dologi támogatás, a továbbiakban is 

biztosan találnak módot, hogy segítsenek. Nem zárkóznak el, hiszen a helyi közösség 

legnagyobb részét megmozgató egysége az Egyházközség. Holzmann Péter szerint is mindig 

volt lehetőség eddig is a templom és az egyházközség támogatására valamilyen módon. 

Pinezits Tamás szerint a Lakópark utcánál kevésnek találja a 4 cm aszfaltozást, inkább 

később, de rendesen kellene megcsinálni, ez a véleménye Gáspár Andrásnak is és 

Talhammer Lászlónak is. 

Az út bevizsgálást el kell végeztetni, ha szükséges még tömörített zúzalék réteg terítését meg 

lehet indítani. 

Első olvasatban egyebek mellett támogatja a testület: 

- a Petőfi u. aszfaltozását 

- a Peresztegi temetőparkoló kialakítását 

- a pályázati önerőkre való tartalék képzését 

- térfigyelő kamerák elhelyezését - keretösszeg meghatározásával 

- folytatja Szécsényi park, és a Csörgető patak melletti park felújítását, kialakítását, 

- emelt összegekkel támogatja egyesületeit, alapítványait, 

- hótoló lap vásárlását, 

- közlekedésbiztonsági elemek (Láncos kép környezete) elhelyezése 

- biztosítja a helyi pályázati keretet, 

- a Pereszteg-Nagycenk közötti(Vízálló) útalap kialakításához (zúzalék, murva) hozzájárul  

- keretösszeget képez külterületi utak, belterületi járdaszakaszok felújítására, 

- általános tartalékot képez 

- a Malom árok (Petőfi u. mögött) tisztításához 

- A Faluház hátsó udvari ajtó beépítéséhez, udvari fatároló megépítéséhez 

- Tartalékot képez az önkormányzati dolgozók esetleges év végi pénzbeli juttatásaira 

Koloszárné Varga Elvira felvetette a pedagógusok jutalmazásának kérdését, annak ellenére, 

hogy már nem az Önkormányzat alkalmazottai, de úgy érzi, hogy tesznek annyit a községért, 

mint az óvoda pedagógusok, vagy az említett önkormányzati alkalmazottak. Ezt a KLIKK-el 

egy szerződéssel lehet megoldani. 

Sellei Tamás: Van elkülönített összeg a pedagógusok köszöntésére. 

A jutalmazásról a testület nem döntött. 

Koloszárné elmondja, az iskolaparkoló tervezésekor figyeljünk a terület vízelvezetési 

gondjainak megoldására, kerüljön bele az iskola és szolgálati lakás közötti udvarrész újra 

burkolása. 
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8. Egyebek: 
 

- Az Egészségnap (március 7., szombat) keretében a 40 év felettiek ingyenes tüdőszűrésére 

lesz lehetőség 

- A Szécsenyi iparterület egy része vízvezetékének tulajdonlása rendezetlen. Megoldására az 

önkormányzat és az érintettek között (Alfém, Baromfi vágó, BC Fenster ) tárgyalások, 

hatóságokkal egyeztetések folynak 

- A Dénes major felé vezető út cserjéinek ritkítására önkéntes jelentkezett, engedélyt kapott. 

Hasonló munkák, területek, (pl. Hidegségi út) felmérése, szabályozása szükséges. 

-A Szécsenyben elhelyezett konténerek ügyében a járási hivatal építési osztályát, a 

kormányhivatalt, az Állami Népegészségügyi Intézet is megkerestük. Kértük az elhelyezett 

konténerek minősítését, az építési hulladék elszállíttatását. 

 

 

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

 

 

                                                            kmf 

 

 

Sellei Tamás                                            Percze Szilvia  

polgármester                                                  jegyző 

 

 


