
J e g y z ő k ö n y v

Készült:  Pereszteg  Község  Önkormányzati  képviselő-testületének  2011.  szeptember  12-én 
tartott testületi ülésén.

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

Előzetes bejelentés nélkül távol maradt: Farkas Norbert képviselő

Sellei Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 
jelen van 6 fő, a testületi ülés határozatképes. Javaslatára a testület megállapítja az alábbi

N A P I R E N D E T :

1. Beszámoló az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről

    Előadó: Sellei Tamás polgármester
    Előkészítette: Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos

2. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

    Előadó: Sellei Tamás polgármester

1. Napirendi pont

   Beszámoló az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről

Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos: Vannak olyan tételek a költségvetésben, ahol 
a teljesítés megközelíti a 100 %-ot. Ennek oka, hogy a kiadás, vagy a bevétel az I. félévben 
teljesült, a II. félévben már az adott szakfeladaton nem lesz teljesítés.

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

48/2011.(IX.12.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2011.  I.  félévi 
költségvetésének teljesítését

115 480/E Ft bevétellel és
148 313/E Ft kiadással

elfogadja.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal
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2. Napirendi pont

   Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

   2.1. Műszaki ellenőr személyéről döntés

Sellei  Tamás  polgármester:  A  Faluközpont  megépítése  műszaki  ellenőri  feladatinak 
ellátására Bella János 240/E Ft+ÁFA ajánlatot adott. Arról a műszaki ellenőrről van szó, aki a 
templom felújításánál is ellátja ezt a feladatot. Kedvező véleményeket hallottam személyéről. 
Szeretném felhívni a testületi tagok figyelmét, hogy a későbbiekben több olyan feladat is lesz, 
melyet a műszaki ellenőrrel át kell vizsgáltatni. Az majd egy másik szerződés tárgyát képezi, 
de  kérem  a  testületi  tagokat,  a  döntésüknél  vegyék  figyelembe,  hogy  célszerű  a  többi 
ellenőrzési feladat ellátásra ugyanazt a személyt megbízni.

Zambóné Németh Ilona jegyző: Javaslom most eldönteni azt is, hogy a beadásra tervezett 
csapadékvíz-elvezetési  pályázat  műszaki  ellenőri  feladatainak  ellátásával  is  ugyanazt  a 
személyt bízzák meg.

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

49/2011.(IX.12.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Faluközpont  építése  pályázat 
műszaki ellenőri feladatainak ellátására Bella János műszaki ellenőrt bízza meg, a javasolt 
240 000.- Ft+ ÁFA összeggel.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyéb, műszaki ellenőri feladatok 
ellátásával is kösse meg a szerződést Bella János műszaki ellenőrrel.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: 2011. szeptember 25.

  2.3. Láncoskép és környékének kialakítása

Sellei  Tamás  polgármester:  Az  elmúlt  testületi  ülésen  ismertetett  tervezési  költség  nem 
tartalmazza a kerékpárút  tervezését.  A láncoskép környékének tervezési  munkáit  400 ezer 
forint bruttó költségért vállalja a tervező. 

Kérdések, bejelentések

Sellei  Tamás  polgármester:  A  szélkerék  megépítéséhez  a  teljesítményértékelést  65  ezer 
forintért készítenék el. Kérem a testületi tagok véleményét, hogy ezt megrendeljük-e.

Zambóné Németh Ilona jegyző: Fontosabbnak tartom pld az olyan feladatok megvalósítását, 
mint járda építése a Fő utcában, játszótér építése az új lakótelepen, a meglévő játszóterek 
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felújítása,  kiegészítése,  és  még  más  egyéb  számomra  fontosabb  felújítás  végrehajtását.  A 
szélkerék építése jelenleg befagyasztott pályázat, felesleges kiadásnak tartom.

Sellei  Tamás polgármester:  Nem akarok elmenni  egy kérdés mellett  sem.  Ami felmerül 
lehetőségként, azt szeretném körbejárni. 

Holczmann Péter képviselő: Ha megvan a teljesítménymérés, még mindig nem biztos, hogy 
az Eon. átveszi-e a létesítményt.

Juhász János képviselő: Ezt jogszabály teszi számukra kötelezővé.

Sellei  Tamás polgármester: Keresek más lehetőséget a teljesítménymérésre.  Ismertetem a 
testületi tagokkal a szeptember 17-én megrendezésre kerülő örökségvédelmi nap programját.

Holczmann Péter képviselő: A Kis utca végénél a szobor környékén rendet kell rakni. Arra 
megy a kerékpáros szobortúra, és nagyon rendezetlen a környéke. Az övárok gazos, többen is 
bejelentést tettek, rendbe kell tenni.

Juhász János képviselő: Kérem a Rekultív Kft-vel egyeztetni, hogy a kukák szállítására a 
nap  melyik  szakaszában  kerül  sor,  mivel  mindig  teljesen  eltérő  időpontban  jönnek,  és 
előfordul, hogy valaki még nem teszi ki az edényt a háza elé.

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

Kmft.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester jegyző


