
J e g y z ő k ö n y v

Készült:  Pereszteg  Község  Önkormányzati  képviselő-testületének  2011.  december  19-én 
tartott testületi ülésén.

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

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

N A P I R E N D E T :

1. A 2012. évi víz-és csatornadíjak

    Előadó: Sellei Tamás polgármester

2. A 2012. évi köztisztasági díjak

    Előadó: Sellei tamás polgármester

3. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények
   alapját képező kiemelt célok 2012. évre

  Előadó: Sellei Tamás polgármester

4. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

    Előadó: Sellei Tamás polgármester

1. Napirendi pont

   A 2012. évi víz-és csatornadíjak

Sellei Tamás polgármester: Tájékoztatja a testületi tagokat a víz-és csatornadíjak 2012. évi 
javasolt mértékéről. 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület  7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:



2.

7/2011(XII.19.) R e n d e l e t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  rendelet  alkot  az  Önkormányzat 
11/2003.(XII.30.) rendeletének – az ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás 
díjainak meghatározásáról és áralkalmazási feltétekről – módosításáról.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

2. Napirendi pont

  A 2012. évi köztisztasági díjak

Sellei  Tamás polgármester: Az eredetileg  javasolt  árakat  többszöri  egyeztetést  követően 
sikerült alacsonyabban megállapítani. A házi petpalackos gyűjtés is befolyásolta a kialakult 
szemétdíjakat. 

Juhász János képviselő: A szelektív gyűjtés díjat a következő évben ki fogja fizetni?

Sellei Tamás polgármester: Az alapszolgáltatás díja foglalja magában. Az árak tartalmazzák 
a lomtalanítást 90 m³-ig, valamint a zöldhulladék szállítását is.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja:

8/2011.(XII.19.) R e n d e l e t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete rendeletet  alkot az Önkormányzat 
12/2002.(XII.19.) rendeletének – a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról – módosításáról.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

3. Napirendi pont

  A köztisztviselői teljesítménykövetelmények
   alapját képező kiemelt célok 2012. évre

Juhász János képviselő: A 2011. évi értékelés alapján lehetne megállapítani, hogy az előző 
évi célok megvalósulása mennyire reális.
A 6. pontban megjelölt célt fontosnak tartom az önkormányzatok átalakulása miatt is. 
Hiányosságnak érzem, hogy a lakosság tájékoztatása későn jelenik meg a honlapon.
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Sellei Tamás polgármester: A törvényi határidőbe belefér a lakosság tájékoztatása, az nem 
késik.

Holczmann Péter képviselő: A faluban bármilyen megmozdulás van, az újságban is többször 
lehetne reklámozni. Meg kell keresni azokat a kommunikációs csatornákat, ahol a települést 
lehet népszerűsíteni. Az értékelésnél ez egy plusz dolgot jelent.

Sellei  Tamás  polgármester:  A  teljesítménycélok  a  köztisztviselőkre  vonatkoznak,  a 
médiában való megjelenítés elsősorban az én feladatom. A későbbiekben erre valóban oda 
kell figyelni.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

72/2011.(XII.19.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2012.  évre 
vonatkozó kiemelt céljait az alábbiak szerint határozza meg:

1.) A szakmai ismeretek fejlesztése érdekében továbbképzéseken, szakirányú képzéseken
    való részvétel, jogszabályi ismeretek bővítése.

2.)  A  pályázati  lehetőségek  kihasználása.  Elnyert  pályázati  projektek  végrehajtása, 
pontos, határidőben történő pénzügyi elszámolása.

3.) Intézményekkel való kapcsolattartás, intézmények működési feltételének biztosítása, 
takarékos gazdálkodás ellenőrzése

4.)  A  lakossági  ügyintézés  jellegének  növelése,  a  polgárbarát  igazgatási  eszközök, 
módszerek érvényesülése, ügyfélcentrikus ügyintézés

5.) A hivatal döntés előkészítés szerepének növelése    

6.)  A hatályba lépő új  önkormányzati  törvény és  végrehajtási  rendeleteinek nyomon 
követése.  Felkészülés  a  törvény  változásainak  végrehajtására,  a  változások 
folyamatos előkészítése.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: Folyamatos
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4. Napirendi pont

    Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

     4.1. Községi Könyvtár megszűntetése

Sellei  Tamás  polgármester:  A könyvtár  helyzetét  rendezni  kell.  Köztudott,  hogy  a  volt 
kultúrház helyiségében lévő könyvtár megszűnt, ki kellett onnan költöztetni, mert a volt Tsz. 
tulajdona  volt  az  ingatlan,  melyet  értékesített.  A  futballpályánál  a  tornaszoba  melletti 
helyiséget  a  volt,  és  még  épen  maradt  könyvekkel  berendezték.  Ott  úgynevezett 
mobilkönyvtár  működésére  van  lehetőség,  ahhoz  azonban  előbb  a  régi  könyvtár 
megszűnéséről kell dönteni. Ehhez kérem a testületi tagok jóváhagyását, hogy tovább tudjuk 
intézni a mobilkönyvtár ügyét.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület  7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

73/2011.(XII.19.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatnak  képviselő-testülete  a  Községi  Könyvtár  Pereszteg 
intézményét megszünteti a mellékelt Alapító Okirat szerint.
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2012. február 1-jétől  a Széchenyi 
István  Városi  Könyvtár  Sopron  –tól  megrendeli  –  külön  írásbeli  megállapodás  alapján  a 
könyvtári szolgáltatásokat.
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a kistérségi ellátás keretében 
a  Sopron-Fertőd  Kistérségi  Irodát  a  mozgókönyvtári  ellátás  igénybe  vétele  céljából  a 
szerződéskötés előkészítésére.
Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  felhatalmazza  Sellei  Tamás 
polgármestert  a  mozgókönyvtári  ellátás  igénybe  vétele  céljából  kötendő  megállapodás 
aláírására.
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete kijelenti, hogy a Községi Könyvtár 
Pereszteg  szerepel  a  Nyilvános  Könyvtárak  Jegyzékén,  amelyet  igénybe  vétele  céljából 
legkésőbb 2012. január 15-ig töröltet.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

     4.2. Farkas Norbert képviselő lemondása

Farkas  Norbert  képviselő:  Sajnálattal  tájékoztatom  képviselő-társaimat,  hogy  képviselői 
feladataimat a későbbiekben, időhiány miatt maradéktalanul ellátni nem tudom. Munkám és 
jövőbeni  terveim  olyan  elfoglaltságot  jelentenek  számomra,  hogy  nem  tudok  képviselői 
feladatomnak  olyan  mértékben  eleget  tenni,  mint  azt  szeretném.  Köszönöm  az  eddigi 
együttműködést  és  a  közös  munkát.  Természetesen  bármikor  nagyon  szívesen  az 
önkormányzat rendelkezésére állok a kitűzött célok megvalósítása érdekében.



5.

Sellei Tamás polgármester: Köszönöm képviselő-társaim nevében is az eddigi munkádat. A 
későbbiekben is szeretnénk ha számíthatnánk rád, és igénybe vehetnénk segítségedet.

Zambóné  Németh  Ilona  jegyző:  A  következő  képviselő  Koloszárné  Varga  Elvira. 
Amennyiben  elfogadja  a  képviselői  megbízatást,  a  legközelebbi  testületi  ülésen  leteszi  a 
képviselő esküt, és kiegészül a testület a teljes létszámra.

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

74/2011.(XII.19.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testület Farkas Norbert képviselő lemondását 
képviselői tisztségéről tudomásul veszi és elfogadja.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Kérdések, bejelentések

Sellei Tamás polgármester:
- Polgármesteri Hivatal előtti parkolók helyzetéről tájékoztató
- Lakóparki telek vásárlására érkezett ajánlat. Ez az utolsó telek, rosszabb minőségű, mint a 
többi. A vételárból valamennyit  majd engedni kell.  A tényleges értékesítéskor kell  majd a 
döntés.
-  A  Láncos-kép  környékének  felújításához  egyeztető  tárgyalást  tervezek  összehívni  az 
érdekelt  szakhatóságokkal.  A vélemények  kialakítását  követően  lehet  előbbre  lépni,  hogy 
milyen módon folytassuk a tervezést.
- A PR Telekom felhívására nagyon kevés az érdeklődő.

Juhász János képviselő:  A Peresztegi Faluképek Közhasznú Alapítvány pályázatot tervez 
kiírni,  hogy  ki  hogyan  képzeli  a  faluközpont  kialakítását.  Bízunk  benne,  hogy  lesznek 
hasznosítható és kivitelezhető javaslatok.

Pinezits Tamás alpolgármester: Véleményem szerint nem szakmai fórummal kell kezdeni, a 
javaslatokat kellene összegyűjteni, utána lehetne szakmai fórumon egyeztetni.

Sellei  Tamás polgármester:  Vannak ismert  javaslatok, ez a szakmai fórum szűrőként fog 
működni. A szakmai javaslatokat a későbbi ötleteknél is fel tudjuk használni.

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  




