
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2011. március 17-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, 

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. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Előadó: Zambóné Németh Ilona jegyző

2. Egyesületi megállapodások tervezetének véleményezése, jóváhagyása

Előadó: Zambóné Németh Ilona jegyző

3. Közzétételi szabályzat

Előadó: Zambóné Németh Ilona jegyző

4. Egyes szabálysértési tényállásokat tartalmazó
    helyi rendeletek felülvizsgálatáról szóló rendelet

Előadó: Zambóné Németh Ilona jegyző

5. Az Önkormányzat 2011-2011 évi gazdasági program tervezete

Előadó: Sellei Tamás polgármester

6.A településrendezési terv módosítási javaslata
   a lakossági vélemények alapján

Előadó: Sellei Tamás polgármester

7. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

Előadó: Sellei Tamás polgármester
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1. Napirendi pont

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Juhász  János  képviselő:  Szeretnék  jobban  informálódni  azokról  az  ügyekről,  amelyek  a 
lakossági bejelentések alapján keletkeztek, a bejelentésekről tett intézkedésekről.
Lakossági  bejelentés  intézkedés  nélkül  ne  maradjon.  Kérem,  a  testület  fogadja  el  azt  a 
javaslatomat, hogy a jegyző a testületi ülések előtt 5-10 percben számoljon be a két testületi 
ülés közötti lakossági bejelentések tárgyáról, és azok intézéséről.
A rendelet tervezett tartalmazza, hogy a képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a 
döntést. Van-e ennek külön nyilvántartása, ha valaki csak a döntést szeretné megnézni, ne 
kelljen az egész jegyzőkönyvet elolvasni.

jegyző:  Zambóné Németh Ilona  A hivatal  munkájának csak nagyon kis részét képezik a 
lakossági bejelentések, panaszok. Nagyon sok esetben telefonon érkezik a jelentés, melyet a 
leggyakrabban azonnal  meg is  tudunk válaszolni.  Az SZMSZ az önkormányzat  működési 
rendjét szabályozza, ezt a felvetést abba nem kell belefoglalni.
A testületi ülések jegyzőkönyvei évenként bekötésre kerülnek, és könyvszerű tartalomjegyzék 
található az első oldalon külön a határozatokra és a rendeletekre vonatkozóan. Ha valakit csak 
a határozat érdekel a határozat száma melletti oldalszám alapján meg lehet keresni.

Holczmann Péter képviselő: Csak annyit kellene tenni, hogy vázlatszerűen nyilvántartani a 
lakossági bejelentéseket, panaszokat, valamint a tett intézkedést.

Zambóné Németh Ilona jegyző:  Amelyik  bejelentés  személyesen  érkezik,  és  intézkedést 
igényel, jegyzőkönyv felvételére kerül sor. Ebben az esetben iktatásra kerül és folytatódik az 
ügyintézés.  Vannak olyan  bejelentések,  melyeknél  nem kerül sor jegyzőkönyv  felvételére, 
esetenként  iktatásra  sem kerülnek.  A bejelentések és panaszok minden esetben elintézésre 
kerülnek,  amennyiben  a  hivatal  rendelkezik  hatáskörrel  és  illetékességgel.  Véleményem 
szerint  a  hivatal  munkájának  a  mennyiségét  és  a  minőségét  nem  a  bejelentések  száma 
határozza meg. Természetesen ha a testület rendszeres tájékoztatást kér erről, akkor nem lehet 
azt megtagadni, de elég egy határozatban megállapítani a jegyzőnek ezt a feladatát.

Sellei Tamás polgármester: Nem vesz az olyan sok időt igénybe, hogy vázlatosan vezesse a 
jegyzőnő ezt a nyilvántartást, amit már el is kezdett, és szerintem abban a formában megfelel.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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10/2011.(III.17.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a két testületi 
ülés  között  a  hivatalba  érkezett  bejelentésekről,  panaszokról  nyilvántartást  vezessen,  azok 
tárgyáról,  elintézési  módjáról  a  testületi  tagokat  röviden  tájékoztassa,  a  napirendi  pontok 
tárgyalása előtt.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző
Határidő: folyamatos

Az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  tervezetéhez  több  kérdés, 
hozzászólás  nem volt,  a  képviselő-testület  6  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  az  alábbi 
rendeletet alkotja:

3/2011.(III.17.) R e n d e l e t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete rendeletet  alkot az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző
Határidő: azonnal

2. Napirendi pont

Egyesületi megállapodások tervezetének véleményezése, jóváhagyása

Holczmann Péter képviselő: Természetes, hogy a másik két egyesülettel együttműködünk a 
rendezvények szervezésében és lebonyolításában, de a 2. pontot nem tartom szükségesnek.

Juhász János képviselő: A 2. pontban a feladatok felsorolásra kerültek, javaslom, hogy a 7. 
pontban erre hivatkozzanak.

Gáspár András képviselő: Véleményem szerint, egységes feladatokat lehetne meghatározni.

Zambóné  Németh  Ilona  jegyző:  Három  különböző  egyesületről  van  szó,  más-más 
feladatokkal, nem lehet ugyanazon célokat és feladatokat meghatározni részükre.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 
igen szavazattal- egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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11/2011.(III.17.) H a t á r o z a t :

1.  Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Pereszteg  Község 
Önkormányzata és

- Peresztegi Sportegyesület
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Pereszteg Községért Egyesület

közötti együttműködési megállapodás tervezetét a melléklet szerint jóváhagyja.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

3. Napirendi pont

Közzétételi szabályzat

Zambóné Németh Ilona jegyző:  Kérem a testületi  tagokat, hogy ezt a napirendi pontot a 
következő  testületi  ülésre  szíveskedjenek  elnapolni.  A  szabályzat-tervezet  elkészült,  a 
képviselőknek át is tudom adni, azonban az informatikusunkkal történő egyeztetés sem történt 
még meg, így az érdemben tárgyalni most nem lehet.

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

12/2011.(III.17.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  közzétételi  szabályzat-tervezet 
tárgyalását a következő testületi ülésre elnapolja.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző
Határidő: azonnal

4. Napirendi pont

    Egyes szabálysértési tényállásokat tartalmazó
    helyi rendeletek felülvizsgálatáról szóló rendelet

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület 6 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendelet alkotja:
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4/2011.(III.17.) R e n d e l e t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  rendelet  alkot  az  egyes 
szabálysértési tényállásokat tartalmazó helyi rendeletek felülvizsgálatáról.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző
Határidő: azonnal

5. Napirendi pont

    Az Önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági program tervezete

Sellei Tamás polgármester: A gazdasági program tervezetét a testületi tagok rendelkezésére 
bocsátom.  Alapja  az  előző  ciklus  programja.  A  változásokat  kiemelve  a  tervezetet  a 
következő testületi ülésre a képviselőknek írásban megküldöm.
A  változások  alapja  a  korábban  a  képviselők  által  már  megtárgyalt  célok,  és  feladatok 
összegezése. 

6. Napirendi pont

    A településrendezési terv módosítási javaslata
     Lakossági vélemények alapján

Sellei  Tamás  polgármester:  Röviden  tájékoztatja  a  képviselőket  a  lakossági  fórumon 
elhangzott észrevételek összegezéséről.

Juhász János képviselő: Több helyen szerepelnek olyan utak, amelyek természetes módon 
alakultak ki. Ezek szerepelni fognak a rendezési tervben? A tervező felé észrevételként ezt 
kérem jelezni.

Zambóné Németh Ilona jegyző: Ha ezeket a rendezési tervben szerepeltetni szeretnék, akkor 
azt csak hivatalos földkimérés, és átminősítés után lehet. Ha a tulajdoni nyilvántartás szerint 
nem útként szerepel, véleményem szerint akkor a rendezési tervben sem szerepelhet útként.

Sellei Tamás polgármester: A kérdést továbbítjuk a tervező elé.

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

13/2011.(III.17.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  lakossági  javaslatokat, 
véleményeket is figyelembe véve, megbízza a polgármestert, hogy a településrendezési terv 
tervezője részére továbbítsa a javaslatokat.
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Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: 2011. március 25.

7. Napirendi pont:

    Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

    7.1. Az Önkormányzat erdőterületén gyérítés

Sellei  Tamás  polgármester:  A  képviselő-testület  döntése  értelmében  az  önkormányzat 
tulajdonában lévő erdőterületen gyérítésre kerül sor. Az erdész megkeresett és felajánlotta, 
hogy gyakorlati munka keretén megtörténhet a gyérítés. A szállítók részére kell csak fizetni 
1 300.- Ft/m² összegben. Kérem a képviselő-testület felhatalmazását a megbízási szerződés 
aláírására.

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

14/2011.(III.17.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő 
erdőterület gyérítésére jóváhagyja a polgármester javaslatát.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkák elvégzésére a megbízási 
szerződést aláírja.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: folyamatos

      7.2. Energetikai pályázat lehetőségeinek felmérése

Sellei Tamás polgármester: Tájékoztatja a testületi tagokat a lehetőségekről, mely a fűtés-és 
energiakorszerűsítésre terjed ki.
Ki kell választani azokat az intézményeket, ahol a korszerűsítést szeretnénk megvalósítani, és 
ahhoz hozzárendelni a keretösszeget.
Azt  kell  eldönteni,  hogy  mennyit  tud  az  önkormányzat  önrészként  bevállalni.  Javaslom 
minden épületünknél felmérni a lehetőségeket. 

Juhász János képviselő: Két lehetőségben kell gondolkodni: mit szeretnénk, és arra milyen 
árajánlatot  kapunk.  Azzal  kell  foglalkozni,  ami  várhatóan  2-3  év  alatt  megtérül.  Fel  kell 
vállalni, de csak olyan keretek között, amire a költségvetés fedezetet tud biztosítani.
Célszerű több lehetőséget feltárni és több árajánlatot bekérni.
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Holczmann  Péter  képviselő:  Mi  a  biztosíték  arra,  hogy  a  későbbi  években  is  az 
önkormányzat lesz az intézmények fenntartója és tulajdonosa. Meg kell gondolni, hogy olyan 
intézményre vállaljuk-e a befektetést,  ami a későbbiekben nem az önkormányzat  tulajdona 
lesz. A napelemen nagyon el kell gondolkodni. 

Gáspár  András  képviselő:  Az  intézményeket  vonatkozóan  a  pályázat  benyújtását  – 
elsősorban iskola, óvoda – fontosnak tartom, a napelemes megoldást az érdeklődés szintjén 
támogatom.

Zambóné  Németh  Ilona  jegyző:  A  30  millió  forintos,  napelemes  energia  korszerűsítési 
pályázat megtérülésével fenntartásaim vannak, azt semmiképp sem tartom célszerűnek. Nem 
használnám fel  az  egész  tervezett  önrészt  erre  a  pályázatra.  Kiírásra  kerülhet  még  olyan 
pályázat, amit szintén érdemes lenne beadásra megfontolni. A fűtéskorszerűsítést támogatom.

Holczmann  Péter  képviselő:  Az  önrészt  milyen  összegből  tudná  az  önkormányzat 
biztosítani?

Sellei  Tamás  polgármester:  A  költségvetési  tervben  terveztük  hitel  felvételét,  ami  a 
pályázati önrészt fedezné más pályázat esetében is.

Juhász János képviselő: Ha megtérül a fejlesztés, akkor érdemes a 10 millió önrészben is 
tervezni. Ezt a lehetőséget ki kell használni, hosszabb távon gazdaságos lesz.

Holczmann Péter  képviselő:  Nem kellene  az  egész,  a  költségvetésben önrészre tervezett 
összeget felhasználni erre a pályázatra.  

Sellei Tamás polgármester: Javaslom, hogy az önrész maximális mértékét 5 millió forintban 
határozzuk meg.

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

15/2011.(II.17.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az intézmények fűtés-és energia korszerűsítésével kapcsolatos pályázat beadási lehetőségéről 
szakemberek bevonásával tárgyalásokat folytasson.
 
A pályáztatás során az önrész maximális összegét 5 millió forintban határozza meg.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: Folyamatos
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Kérdések, bejelentések:

Sellei Tamás polgármester:
- Tájékoztatja a testületi tagokat a csapadékvíz-elvezetési beruházás jelenlegi állásáról
- A Dél-nyugati övárokból kitermelt föld hasznosítása;
- Információ a „láncoskép” környékének közlekedési lehetőségéről, a szakember tájékoztatása 
alapján;

- Az általános iskola fenntartásával kapcsolatos adatlap tartalmáról tájékoztatás;
- Javaslat a házalás és egyéb ügynöki tevékenység tiltásáról, jegyző megbízása a lehetőségek 
kidolgozására;

- Faluszépítési munkák szervezése folyamatban;
- Apróhirdetések feladásának lehetősége a honlapon;
- A Padlás című előadás előzetese;
-Galambász Egyesület kérésének ismertetése.

Több  kérdés,  bejelentés  nem  volt,  a  képviselő-testület  a  napirend  tárgyára  tekintettel  a 
testületi ülést zárt tárgyalás keretében folytatja.

Kmft.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester      jegyző

  


