
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Pereszteg Község Önkormányzati  képviselő-testületének 2011. július 14-én tartott 
testületi ülésén.

Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Pinezits Tamás alpolgármester, Zambóné Németh 
Ilona  jegyző,  Farkas  Norbert,  Gáspár  András,  Holczmann  Péter,  Juhász  János, 
képviselők.

Távolmaradását bejelentette: Talhammer László képviselő

A polgármester által meghívott: Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató.

Sellei Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 6 fő képviselőből 
jelen  van  6  fő,  a  testületi  ülés  határozatképes.  A  polgármester  ,  a  meghívó  sorrendjétől 
eltérően,  a  3.  napirendi  pontot  javasolja  2.  napirendi  pontként,  a  3.  napirendi  pontot  2. 
napirendi pontként tárgyalni. Javaslatára a testület megállapítja az alábbi

N A P I R E N D E T :

1.) Beszámoló az Általános Iskola 2010/2011-es tanévi munkájáról

    Előadó: Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató

2.) Sellei Tamás polgármester polgármesteri tisztségének
     megváltoztatása

     Előadó: Zambóné Németh Ilona jegyző
     Előterjesztő: Pinezits Tamás alpolgármester

3.) Csapadékvíz-elvezetési pályázat benyújtásának jóváhagyása

     Előadó: Sellei Tamás polgármester

4.) Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

      Előadó: Sellei Tamás polgármester
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1. Napirendi pont

    Beszámoló az Általános Iskola 2010/2011-es tanévi munkájáról

Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató: Lezárult a 2010/2010-es tanév. Az úszótanfolyam 
és a tábor nagy sikert aratott, a szülők elégedettek voltak. Színvonalas programot szerveztek a 
napközis tábor idejére. Sajnos a létszámhiány most is nagy problémát jelent. A következő 
tanévben kevesebb jönnek, mint amennyien elmentek.

Holczmann Péter képviselő: Mennyi lesz a következő tanévben a létszám?

Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató: Várhatóan 87 fő.

Gáspár András  képviselő:  Dicsérendő,  hogy a  kompetencia  programban  kedvező  helyet 
foglalunk  el.  Az  iskola  szakmai  színvonala  jó.  A  nyári  tábornak  is  nagyon  jó  volt  a 
visszhangja, a programokért köszönet illeti meg a pedagógusokat. 

Sellei  Tamás polgármester:  Jók az eredmények  annak ellenére,  hogy a  legtehetségesebb 
gyerekeket a szülők elviszik más iskolákba. Csökken a létszám, ami jelentős gondot jelent a 
fenntartónak.  Ezzel a problémával foglalkozni  kell.  Keresni kell  a lehetőségeket,  amivel a 
finanszírozás csökkenthető. Figyelembe kell venni a fenntartói és a szülői igényeket is. Amíg 
törvény nem tiltja  a  szabad iskolaválasztást,  addig  nehéz  megakadályozni,  hogy a  szülők 
elvigyék a gyerekeket más intézménybe. Meg kell valósítani azt, hogy az itt maradóknak a 
lehető legtöbbet tudjuk adni.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

35/2011.(VII.14.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete  az Általános Iskola 2010/2011-es 
tanévi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja.

Felelős: Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató
Határidő: azonnal

2. Napirendi pont

   Sellei Tamás polgármester polgármesteri tisztségének megváltoztatása

Pinezits  Tamás  alpolgármester:  Sellei  Tamás  polgármester  eddigi  tisztségét 
tiszteletdíjasként látta el. Pedagógusként vállalta a polgármesteri tisztséget, azonban mindkét 
beosztás egész embert kíván, ezért javaslom főállásúként történő továbbfoglalkoztatását. 
Az írásbeli előterjesztésben foglaltak alapján 1000-2999 lakosságszámig az illetményt a  helyi 
illetményalap -  40 000.- Ft – 8,5-11-es szorzóig lehet megállapítani, mely 
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összeg szerint: 340 000.- Ft-tól 440 000.- Ft-ig terjedhet.  Javaslom a munkabért 9,7 szeres 
összegében, azaz 388 000.- Ft ban. A költségtérítés a megállapított munkabér 20-30 %-a, azaz 
68 000.- Ft-tól 132 000.-F-ig  állapítható meg. 

Sellei  Tamás  polgármester:  Kérem  a  költségtérítést  a  legkisebb  mértékben  ,  azaz  a 
munkabér 20%-ában történő megállapítását.

Pinezits  Tamás  alpolgármester:  Az  általam  javasolt  illetmény  azt  az  összeget  jelenti, 
amennyi eddig a tiszteletdíj, és a pedagógus fizetés együttes összege volt. Kérem a képviselők 
hozzászólását.

Gáspár András  képviselő:  Tiszteletdíjasként  választották  meg,  kényes  ezért  a  döntés.  A 
várható  előnyöket  is  figyelembe  kell  venni.  Ilyen  például,  hogy  nem  kell  rendszeresen 
helyettesíteni  az  iskolában,  amikor  a  polgármesteri  tisztséggel  kapcsolatos  feladat  ellátása 
miatt távol kell lennie. Takarékos megoldást kell keresni, és akkor támogatható.

Juhász  János  képviselő:  Sátuszváltás  történik  ebben  az  esetben.  Mindkét  bért  az 
önkormányzat fizeti. Csökken az iskolában a létszám, lehetne-e osztályokat összevonni? Ha 
pótolni kell a polgármestert, mint pedagógust, akkor a plusz költséget jelent. Kényelmetlen a 
döntés. Milyen óraszámok vannak? 

Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató:  Összevonni csak alsóban lehet,  a megüresedett 
pedagógusállást  nem lehet kiváltani.  A kötelező óraszám 21 óra. Az egyéni  foglalkozások 
keretét már így is csökkentettük. Az álláshely betöltése határozott idejű kinevezéssel történik, 
a polgármester főállású munkaviszonyának ideje alatt.

Zambóné Németh Ilona jegyző: A polgármestert, mint pedagógust több alkalommal kellett a 
kollégáknak helyettesíteni. Sem óraadóval, sem helyettesítéssel nem oldható meg az álláshely 
betöltése, nagyobb költséget jelentene, mint egy kinevezett pedagógus munkabére.

Holczmann Péter képviselő: Ha főállású lesz a polgármester, akkor valakit  fel kell venni 
helyette. Kedvező megoldás lenne, ha falubeli lenne az alkalmazott pedagógus.

A szavazás  előtt  Sellei  Tamás  polgármester  bejelenti  elfogultságát,  kéri  a  döntésből  való 
kizárást.
A képviselő-testület  Sellei  Tamást kizárja a döntésből.  A döntés meghozatalánál jelenlévő 
képviselőnek számít, a szavazásban nem vesz részt.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 5 
igen szavazattal – minősített szótöbbséggel – az alábbi határozatot hozza:
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36/2011.(VII.14.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  Sellei  Tamás  polgármester 
társadalmi  megbízatású  tisztségét,  a  polgármesterrel  egyetértésben,  főfoglalkoztatású 
jogviszonnyá változtatja.

A képviselő-testület  döntését  az  1994. évi LXIV. tv.  – a polgármesteri  tisztség ellátásnak 
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról –, valamint az 1990. évi LV. 
Tv. – a helyi önkormányzatokról –rendelkezéseiben foglalt felhatalmazás alapján hozta.

A főállású jogviszony kezdő időpontja: 2011. augusztus 1.

A képviselő-testület  az  illetmény összegét  a  helyi  illetményalap-  40 000.-  Ft  -  9,7  szeres 
szorzójával állapítja meg. 9,7  x  40 000.-  Ft  =   bruttó 
388 000.-

A költségátalány mértéke a bruttó illetmény 20 %-a         bruttó   77 600.-

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az Önkormányzat 3/2011.(III. 17.) rendeletének 
– a Szervezeti és Működési Szabályzatról – 18. § (2) bekezdésének módosítására. 

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen a polgármester főfoglalkoztatású 
kinevezéséről.

A  polgármester  főfoglalkoztatási  jogviszonyának  időtartama  alatt  fizetés  nélküli 
szabadságban részesül.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző
Határidő: 2011. augusztus 1.

Zambóné Németh Ilona jegyző:  Tájékoztatja  a  testületi  tagokat,  hogy az  Önkormányzat 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  módosítani  kell  a  megváltozott  foglalkoztatási 
jogviszony miatt.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület  5 igen 
szavazattal – minősített szótöbbséggel – az alábbi rendeletet alkotja:
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6/2011.(VII.14.) R e n d el e t :

Pereszteg Község Önkormányzat képviselő-testület rendelet alkot az Önkormányzat 3/2011.
(III.17.)  rendeletének  –  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatról  –  18.  §  (2)  bekezdésének 
módosításáról

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző
Határidő: 2011. augusztus 1. 

3. Napirendi pont

    Csapadékvíz-elvezetési pályázat benyújtásának jóváhagyása

Sellei Tamás polgármester: Megnyílt a pályázati lehetőség a csapadékvíz-elvezető rendszer 
továbbépítésére. Javaslom a következő szakaszokon továbbfolytatni a rendszer kiépítését, és 
erre a részre a pályázat benyújtását:

- Ady Endre utca a Fő utcai
  szakaszon át a malom árokig   zárt árok
- Petőfi utca az orvosi rendelőig   zárt árok
- a Petőfi  utca kertek végénél lévő
  malom árkon át az Ikva patakig              nyitott árok
- Szabadság utca                          zárt árok
- Mező utca az orvosi rendelőig   zárt árok

A javaslat megtárgyalása után a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem 
volt, a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

37/2011.(VII.14.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete csapadékvíz-elvezető árok további 
kiépítésére pályázat benyújtását határozza el az alábbi szakaszok  vonatkozásában:

                                               - Ady Endre utca a Fő utcai
  szakaszon át a malom árokig   zárt árok
- Petőfi utca az orvosi rendelőig   zárt árok
- a Petőfi utca kertek végénél lévő
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  malom árkon át az Ikva patakig              nyitott árok
- Szabadság utca                          zárt árok
- Mező utca az orvosi rendelőig     zárt árok

A képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy pályázat  lebonyolítására  vegye  fel  a 
kapcsolatos a pályázatíróval.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: folyamatos

4. Napirendi pont
  
    Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

    4.1. Alpokalja-Ikva mente Leader egyesület anyagi támogatása

Sellei  Tamás polgármester:  A Leader  egyesület  ülésén  tájékoztatták  a  polgármestereket, 
hogy  a  működési  költségek  támogatását  jelentős  mértékben  csökkentették  az  egyesület 
részére.  Az  egyesület  kérése,  hogy  a  települések  100.-  Ft  /  lakosságfő  hozzájárulással 
támogassák  kiadásaikat.  Ez  községünk  vonatkozásában  1398  lakosságszámot  figyelembe 
véve 139 800.- Ft. Kérem a testületi tagokat a támogatás jóváhagyására.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület  6 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

38/2011.(VII.14.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyösszegű támogatást állapít meg 
az Alpokalja-Ikvamente Leader egyesület részére, működési kiadásra.

A támogatás összege: 100.- Ft/lakosságszám 1398 Fő x 100.- = 139 800.- Ft

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy támogatás átutalásáról intézkedjen.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző
Határidő: 2011. augusztus 31.



Kérdések, bejelentések:

Sellei Tamás polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a testületi tagokat:
- A csapadékvíz-elvezetési rendszer tervezett szakaszának kivitelezése befejeződött;
- Tájékoztatás az Eon. más községek felé tett árajánlatairól;
- Szélkerék megépíttetésére érkezett ajánlat;
- Biogáz üzem építésével kapcsolatban érkezett megkeresés;
- Falumegújítási pályázatról tájékoztató, az építés ütemezésének ismertetése;
- Szedenik – volt peresztegi tanító – emléktábla felhelyezésére az iskola falára javaslat; 
- Kálvária területén nemzeti örökségvédelmi napok rendezése, hagyományőrző tevékenység 
folytatása

- parkfenntartó határozott idejű munkaviszonya határozatlan idejűvé változik át.

Több  kérdés,  bejelentés  nem  volt,  a  képviselő-testület  a  napirend  tárgyára  tekintettel,  a 
tárgyalást zárt ülésen folytatja.

Kmft.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester jegyző


