
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2010. február 15-én tartott
   Testületi ülésén felvett jegyzőkönyvéből

Jelen vannak: Virágh Imre alpolgármester,  Zambóné Németh Ilona jegyző,  Bokor Tibor, 
Farkas Istvánné, Farkas Norbert, Gáspár András, Holczmann Péter, Kaltsits Józsefné, 
Pinezits György, Talhammer László képviselők

A polgármester által meghívott : Egyed Mária Fertőd Mikro Térségi Szociális Szolgáltató 
Központ  részéről,  Hosszú  Margit  óvodavezető,  Koloszárné  Varga  Elvira 
iskolaigazgató, Hansz Attila Rekultív Kft. Fertőszentmiklós részéről

Távolmaradását bejelentette: Práznek József polgármester ( betegség )

Virágh Imre alpolgármester megállapítja, hogy a 10 fő képviselőből jelen van 9 fő, a testületi 
ülés határozatképes. Javaslatára a testület megállapítja az alábbi

N A P I R E N D E T :

1.) A Családsegítő , Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója 
     
      Előadó: Németh Hajnalka családgondozó

        Egyed Mária intézményvezető

2.) Hulladékgazdálkodási Társuláshoz – Sopron- csatlakozás megtárgyalása

      Előadó: Práznek József polgármester

3.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása

     Előadó: Práznek József polgármester
     Előkészítette: Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos

4.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
    
      Előadó: Zambóné Németh Ilona jegyző

5.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési terve

     Előadó: Práznek József polgármester
     Előkészítette: Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos
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6.) Nyugat Magyarországi Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. áremelési javaslata

    Előadó: Práznek József polgármester
    Előterjesztő: Virágh Imre alpolgármester

7.) Kisebbségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása

     Előadó: Zambóné Németh Ilona jegyző

8.) Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

      Előadó: Virágh Imre alpolgármester

1. Napirendi pont

    A Családsegítő , Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója

Egyed Mária Fertőd Mikro-Térségi  Szociális  Szolgáltató  Központ intézményvezetője: 
Megköszöni a meghívást.  Röviden bemutatja az intézményt.  2009. évtől integrált  szociális 
intézményként működik. Az integrációt hasznosnak tartja, bevált ez a forma. 2009-től bővült 
4  településsel,  melyből  az  egyik  Pereszteg.  Az  az  érzésük,  hogy  szívesen  látják  őket  a 
településen,  nagyon  jó  a  kapcsolatuk  a  polgármesterekkel  és  a  jegyzőkkel  is.  A területen 
dolgozó munkatársak  is  nagyon  jól  érzik  magukat.  Praktikus,  hogy a  két  szolgáltatás  így 
együtt  működik.  Nagyon  sok  az  átfedés  a  családsegítő  és  a  gyermekjóléti  szolgálat 
munkájában.  Szükség van erre az együttműködésre,  egyre több a problémás család. Egyre 
több  a  családoknál  az  anyagi  probléma,  és  egyre  több  a  nevelési  probléma  is.  Családi 
konfliktusokból  is  merülnek  fel  problémák  a  gyerekeknél.  A  beszámoló  jelzi  a  pontos 
számokat.  Az elmúlt  évben 9 gyermekkel  foglalkoztak,  7  gyermekkel  az alapellátásban 2 
gyermek esetén védelembevétellel. A védelembe vételi eljárás hatósági ügyintézést igényel, 
az alapellátás segítő-megelőző célú. A védelembe vételek az év folyamán megszűntek. 
A  gyermekjóléti  szolgálatnak  nem  csak  a  problémák  kezelésében  van  feladata,  hanem a 
megelőzésben is. Ha a gyerekek szabadideje hatékonyan van lekötve, akkor sokkal kevesebb 
idejük arra, hogy más olyan cselekményt folytassanak, amiből később probléma lehet. Erre a 
területre is tervezik kiterjeszteni a játszóházak és a nyári napközik igénybevételi lehetőségét.
Folyamatos  élelmiszerosztás  történt  a  településen  is.  Évente  2-3  alkalommal  van  erre 
lehetőségük. Peresztegen 24 fő kapott élelmiszer segítséget.
Kéri a testületi tagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket. 

Virágh  Imre  alpolgármester:  Megköszöni  a  megjelenést.  A  képviselő-testület  tagjai 
részletesen megismerkedhették az ellátás tevékenységét.

Holczmann Péter képviselő: Reméli, hogy ez a táblázat nem csak Peresztegre vonatkozik.
Nagyon magasnak tartja ezt a számot egy 100 fős iskola gyermeklétszámához viszonyítva.
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Feltételezi, hogy óvodáskoru gyermekekről is sző van. El van keseredve, nagyon magasnak 
tartja ezt a számot.

Egyed Mária :  Ez Peresztegre vonatkozik,  de nem azt  jelenti,  hogy ennyi  családot  érint, 
hanem ennyi alkalommal fordultak hozzá. 
Ahányszor  jelzés  érkezett,  lehet,  hogy  egy  gyerekről  5-6  alkalommal  is  érkezett  jelzés. 
Anyagi, gyermeknevelési, beilleszkedési problémák vannak.

Pinezits  György képviselő kérdése:  A szervezet  foglalkozik-e azzal,  hogy mi  az oka az 
egyre inkább problémássá válásnak. Mindig több a problémás gyerek, a problémás helyzet. 
Legtöbb feltételezi, az anyagi helyzet változása, melyet a gyermek sínyli meg.

Egyed Mária: Szeretnék ha működne az intézmény keretén belül pszichológiai ellátás is, ők 
ilyen  mélységbe  nem  tudnak  belemenni  a  gyermekek  viselkedésébe,  ehhez  nincs  meg  a 
képesítésük.  Nemcsak  anyagiak,  erkölcsi  problémák  és  felelőtlenség  is  van  a  háttérben. 
Nagyon  sok  a  válás,  a  válás  körüli  konfliktusok  is  problémát  jelentenek.  Ezek  is 
feszültségforrások.

Kaltsits Józsefné képviselő: A szülők családi vitelénél 9 probléma. Ez 9 gyermek, mennyi 
család ? 

Egyed Mária: Van olyan család ahol több gyermeket érint, jelen esetben 5 családról van szó, 
több gyerekről. 

Zambóné  Németh  Ilona  jegyző:  Minden  második  szerdán  jönnek  a  kollégák,  ez  a 
rendszerességet  jelenti.  Természetesen  több alkalommal  előfordult,  hogy probléma jelzése 
esetén azonnal jöttek, és nem várták a kötelező szerdai napot. Környezettanulmány készítését 
elvégzik,  rendkívüli  nyugdíjkérelmeket  töltöttek  ki  nyugdíjasoknál,  védendő  fogyasztók 
kérelmeket, krízistámogatási kérelmeket segítenek kitölteni. Sajnos egyszer már estek olyan 
helyzetbe,  hogy  dicsérték  a  szolgálat  munkáját,  és  kedvezőtlen  vége  lett.  Megköszöni  a 
kollégák munkáját, hozzáállásukat. Bízik abban, hogy ez a későbbiekben is így fog működni. 
A  pszichológiai  ellátásra  nagy  szükség  lenne,  mert  egyre  több  esettel  találkoznak  ahol 
szakértő  vizsgálata  lenne  szükség.  Felvette  a  kapcsolatot  a  nevelési  tanácsadóval  és  a 
kistérséggel is. Jelenleg Sopronban nem tudják megoldani, de nincs létszámuk. A testület már 
foglalkozott ezzel, és hozzájárulását adta ahhoz, hogy akár anyagilag is támogatja ennek az 
elképzelésnek a megvalósulását. Nagy segítség lenne az óvónőknek is, hogy szakember adja a 
véleményét egy-egy problémás gyerekhez. Kéri, hogy ezzel foglalkozzanak kistérségi szinten.

Pinezits György képviselő: Kérdése, hogy mennyi az alkalmazottak száma ?

Egyed Mária : Köszöni a jelzést, kérdése, hogy a házi segítségnyújtás milyen módon van 
megoldva a településen. Vele együtt 6 fő dolgozik a szolgálatban.

Zambóné Németh Ilona jegyző:  Jött  ilyen  kérdőív,  azt  válaszolták  erre,  hogy kistérségi 
szinten kérik megoldani. 
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Holczmann Péter képviselő:  Azért  tartja  magasnak  a  számokat,  mert  az intézményektől 
mindig olyan szép beszámolók érkeznek a testület felé. Soha nem találkozik ott problémákkal.
Nem szívesen nyilatkozik senki másról, de név nélkül. Ezek szerint mégis van valami jelzés 
más felé. Egy beszámolóban meg lehet mondani, hogy vannak ilyen problémák is. Elfogadja, 
hogy a számok magasak, de tudni szeretné, hogy miért.

Egyed Mária: A gyermekek nagy része nem ebbe az iskolába jár. 
     
Zambóné Németh Ilona jegyző: Két gyermek jár az iskolába, de velük tulajdonképpen nincs 
probléma,  csak  szerepeltetni  kell  őket  a  létszámban,  mert  a  másik  két  testvérével  vannak 
gondok. Egy gyermek van konkrétan aki ebbe az iskolába jár, de az ő problémája mindössze 
két hetes. Van olyan eset is, ahol a gyermekkel valóban nincs is probléma, inkább a szülők 
kérik saját maguk részére a segítséget még abban is, hogy a villanyszámlájukat adják fel a 
kollégák.

Kaltsits Józsefné képviselő: A szenvedélybetegségek milyen korosztályt érintenek, és milyen 
szenvedélybetegek?

Egyed Mária: Ott egyértelműen a szülőket érinti. Egy a nagykorúság határán álló fiatal van, 
akiről az iskola is jelzett. Alkoholról van szó.

A napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület 9 igen 
szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

3/2010.(II.15.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Családsegítő  Szolgálat  és  a 
Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző

Határidő: azonnal 

2. Napirendi pont

    Hulladékgazdálkodási Társuláshoz – Sopron- csatlakozás megtárgyalása

Virágh Imre alpolgármester:  Minden képviselő megkapta  Sopron Város levelét,  mely a 
hulladéggazdálkodási projektről ad tájékoztatást. Jelen van a Rekultív Kft. képviselője, akit 
felkér rövid tájékoztatásra.

Hansz Attila Rekultív Kft. képviseletében: Az ő cégük látja el sok éve Pereszteg község 
szemétszállítását  is.  Olyan  szintű  szolgáltatást  nyújtanak,  tudomása  szerint  elégedettek  a 
szolgáltatással.  Hulladékszigetek  kihelyezése  is  működik.  A  fertőszentmiklósi  üzem  az 
európai jogszabályi előírásoknak is megfelel.
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 Az elmúlt évben kezdték el a hulladéklerakó 2B ütemének az építését. Próbáltak eddig is az 
európai normákkal haladni olcsóbb árszínvonallal, mint a többi szállító. A szolgáltatások most 
is rendelkezésre állnak. 
Véleménye szerint a cséri telep építésével annak ki kell fizetni  az építés költségét, ki kell 
fizetni  az  amortizációját.  A  soproni  díj  magasabb,  mint  az  övöké.  Természetesen  nem 
kapacitálhatja arra a községet, hogy maradjanak náluk. Tudomása van arról, hogy Sopron az 
alapító  okiratot  ismét  napirendre  tűzte  abból  az  elgondolásból,  hogy  akik  eddig  nem 
csatlakoztak, még van lehetőségük erre.
Jelezték már a polgármester felé, hogy a 2012. évben lejáró közszolgáltatói szerződést készek 
meghosszabbítani.  A Rekultív  Kft.  nem fordít  hátat  egyik  településnek sem,  nekik érdeke 
továbbra is a lakossági szolgáltatás  maximális  teljesítése.  A továbbiak szívesen válaszol a 
kérdésekre.

Bokor Tibor képviselő:  Hosszabb távon kell  beszélni,  egy 10 éves időtartamról.  10 évig 
tudják vállalni a szolgáltatást, mert addig van működési engedélyük ?

Hanosz Attila : Alapvető tévedés, hogy a Kft. lerakóhelye betelik. Szabadkapacitásuk még 
mindig sok van. A fejlesztési koncepciót a felügyelőség támogatja, humán és gépi feltételek 
biztosítottak. A cég a mosonmagyaróvári központi telephellyel működik, 70 települést átfogó 
fejlesztési projekt van folyamatban. Meg tudja ígérni a 10 évet, ha működik a Kft. a feltételek 
most adottak hozzá.

Pinezits  György képviselő:  Mindig az ENSZ szabályokkal  íjesztegetnek.  Hosszabb távon 
ezeknek is meg fog felelni ? Fertőszentmiklós hogy-hogy csatlakozott a sopronihoz ?

Hanosz Attila: Most megfelel, máshogy nem is működhetne. A másik kérdésre nem jogosult 
ő válaszra.

Gáspár  András  képviselő:  Amennyiben  marad  a  település,  megalakul  a  soproni,  akkor 
marad pár település.

Hanosz Attila: A cégnek hosszú távú érdeke, hogy a cég maradjon, az a 7 település aki nem 
csatlakozott prioritást élvez. Erre a 7 településre a következő években fokozatosan figyelnek.
A településeknek nem lehet érdeke, hogy háromszoros díjat fizessen a lakosság.

Holczmann  Péter  képviselő:  Hosszabb  távon  gondolkodnak-e  azon,  hogy  ürítésenként 
történjen a fizetés ? Többen kérdezték. Vannak olyanok, akiknek maximum kéthetente telik 
meg a kuka.

Hanosz Attila: Hosszabb távon az élet ezt fogja hozni, jelenleg még nem tartja célszerűnek. 
Előbb-utóbb sor fog kerülni erre, a jövő erre vezet.

Kaltsits  Józsefné képviselő:  Ha megnyerik  a  pályázatot  a  csérire,  mikorra  készülhet  el  . 
Addig az ideig a többinek is a Kft. szállítja a szemetet ?
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Hanosz Attila: Előbb el kell bírálni a projektet. Indokolni kell azt is, hogy miért akarják 20 
km-rel messzebbre vinni, mikor van egy működő, mindennek megfelelő telep. Ha van elnyert 
pályázat  mindennel  együtt  jó  esetben  kb.  2012.  év  végére  készülhet  el,  az  ő  véleménye 
szerint. Ezt a 7 települést mindenképp prioritással kezelik. 

Bokor Tibor képviselő: Mind a két szigetre került műanyag edény, nincs rajt semmi felirat, 
mindegyikbe mindent dobálnak.

Hanosz Attila: Tud róla, látta, jelezni fogja a kollégáknak, rövid időn belül pótoltatja.

Pinezits  György képviselő:  Kérdése,  hogy a  többi  önkormányzat,  akik  maradnak,  kértek 
ilyen tájékoztatót ?

Hanosz  Attila:  Volt  aki  kérte,  volt  olyan  aki  azt  mondta,  hogy  ők  már  döntöttek,  nem 
változtatnak ezen.

Virágh Imre alpolgármester: Megköszöni a tájékoztatót.
Azt  kell  eldönteni,  hogy maradnak  mint  eddig,  vagy aláírja  a  polgármester  is  az  alapító 
okiratot.  Van  egy  külön  kérése,  névszerinti  szavazást  kér  majd,  mert  egy  fontos  kérdés. 
Egyelőre nincs értelme azon változtatni ami most megy. Van egy kialakult ár, mindenki tudja 
mire számíthat.  Fejlesztési  dolgokat lát  a jelenleginél.  Sopronban még azt sem látja, hogy 
belendül-e mekkora összegért. Ha messzebbre kell hordani mint eddig, az szerinte drágább 
lesz.  Azért  akarják  a  csatlakozást,  hogy  több  legyen  a  társult  létszám.  Nem  lát  olyan 
jogszabályt ami azt hátráltatná, ha egy falu csatlakozni akarna, akkor nem engedik.

Gáspár  András  képviselő:  A  jelenleginél  van  egy  technikai  háttér,  a  díjak  mindent 
tartalmaznak. Egy új projektnél nem lehet tudni mennyi  lesz. Eleve arra számítanak, hogy 
drágább lesz, felzárkóztatásról írnak.

Holczmann  Péter  képviselő:  Még  azt  is  elképzelhetőnek  tartja  a  későbbiekben,  hogy 
Fertőszentmiklós csatlakozik a soproni projekthez. Vannak olyan községek, akiket ő sem ért, 
hogy miért írta alá, amikor a szomszédban van szinte a szeméttelep. Fertőszentmiklóson is 
van egy csoport, aki tiltakozik az ellen, hogy a falu határában van a telep. Annak örül, hogy 
elviszik a szemetet, csak annak nem, hogy honnan.

Kaltistis Józsefné képviselő: Vagyoni hozzájárulást kell az ő értelmezése szerint fizetni, és 
ezt  majd  kiterhelik  a  lakosságra.  Még kellene  fizetni  plusz  a  szállítási  díjat  is,  amit  nem 
tudnak mennyi lesz.

Bokor Tibor képviselő: Ennél magasabb lesz feltételezhetően.

Pinezits György képviselő: Ha megvalósul ez a projekt azt átadják egy üzemeltetőnek, és 
azoknak  az  áraival  jelenik  meg  majd  minden.  Osztalékot  akar  fizetni,  nyereségesen  akar 
gazdálkodni.
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Zambóné Németh Ilona jegyző: Amelyik értekezleten részt vett az hangzott el, hogy Sopron 
város felveszi a hitelt a községek nevében, és építik be a szemétdíjba.

Kaltsits Józsefné képviselő: Fizetni kell a hitelt,  annak kamatait,  a vagyoni hozzájárulást, 
nagyon magas lesz a szemétdíj.

Farkas Istvánné képviselő:  Olyan hét még nem volt, hogy a szemetet ne vitték volna el. 
Nagyon pontosan szállítják mindig. Mikor Sopron szállított, volt hogy 2 napot is késtek.

Virágh Imre alpolgármester:  Véleménye  szerint  már  nem kell  tovább ezzel  foglalkozni. 
Mindenki hasonló véleményen van az elhangzottak alapján, szerinte nem kell mégsem a név 
szerinti szavazás.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 9 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

4/2010.(II.15.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete Sopron város javaslatát elutasítva, 
nem változtatja meg eddigi döntéseit.
A  szemétszállítási  szolgáltatást  továbbra  is  a  fertőszentmiklósi  REKULTÍV  Kft  útján 
biztosítja.

Felelős: Práznek József polgármester

Határidő: azonnal

3. Napirendi pont

    Az Önkormányzat 2009. évi Költségvetésének módosítása

Böszörményi  Zsanett  pénzügyi  tanácsos:  A  költségvetés  módosítására  az  évközbeni 
változások miatt van szükség. Volt amit vissza kellett fizetni, ilyen pld. az iskolai és óvodai 
létszámok esetében a mínusz létszámutáni normatíva különbözet.

Holczmann Péter képviselő: Sportegyesületi támogatás 28/e Ft, ezt a Takarékszövetkezet a 
sportegyesületnek adta közvetlenül, vagy az önkormányzaton keresztül lett futtatva, és kapta 
az egyesület.

Zambóné Németh Ilona jegyző: A Takarékszövetkezet évente 200.- Ft/lakos támogatást ad 
az  önkormányzatnak  azzal,  hogy  az  olyan  célra  használja  fel,  ahol  arra  szükség  van.  A 
polgármester  úgy  tájékoztatta,  hogy  a  Takarékszövetkezet  elnöke  a  polgármestert 
felhatalmazta az összeg felhasználása feletti rendelkezésre. Ennek megfelelően 2008. évben 
az  iskolai  alapítványra,  2009.  évben  pedig  a  sportegyesület  támogatására  került 
felhasználásra.
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Holczmann Péter képviselő: Práznek Nikoletta volt gyakorlaton látszik a bére. Holczmann 
Péterné esetén táppénztámogatás címén szerepel összeg. A Borsné is elment, annak miért nem 
ott szerepel.

Böszörményi Zsanett:  A bére 2009. évre megmaradt,  mivel nem lehetett  arra tervezni év 
elején, hogy mikor megy nyugdíjba, ezt nem is lehetett tudni előre mikor fog elmenni. A 8 
hónapos bére, mint külsős került kimutatásra, mivel már a felmentési idejét töltötte.
Nem  kellett  az  alapilletményből  elmenni,  mert  az  elég  volt.  A  Borosné  bérének  volt 
előirányzata,  ő előre bejelentette mikor megy nyugdíjba.

Bokor Tibor képviselő: Gépek, berendezések felújítása vízműnél, a felújítás ÁFA-ja.

Böszörményi Zsanett: A tervezetthez képest kevesebb felújítás volt. Arra nem kellett annyi 
pótelőirányzatot tenni, csak ÁFA-ra. A vízmőnél az ÁFA miatt önellenőrzést kellett végezni. 
A bérleti díjat ÁFA-val kell számolni, ezzel ők több beruházást tudnak megvalósítani. Amit 
beruháznak, annak az ÁFA-ja levonásra kerül. Ez nem csak a felújításnak, ez a bérleti díjnak 
is az ÁFA-ja. Az idei évben már így történt a tervezés, ami ki is tűnik.

Bokor Tibor képviselő: Az iparűzési adóból 9 millió Ft-tal több volt a bevétel.

Farkas Istvánné képviselő: Az ápolási díjnál azért van a csökkenés, mert kevesebb lett a 
jogosult ?

Böszörményi Zsanett: Év elején megszűnt 1 fő, és jelenleg is 1 fő a jogosult. Ezt nem lehet 
előre tudni, hogy mennyen lesznek.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 9 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja:

1/2010.(II.15.) R e n d e l e t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete  rendeletet  alkot az önkormányzat 
5/2009.(II.17.) rendeletének – Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről – módosításáról.

Felelős: Práznek József polgármester

Határidő: azonnal

4. Napirendi pont

   A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Zambóné Németh Ilona jegyző: Ismerteti a testületi tagokkal a módosuló szakfeladatokat. 
Egy szakfeladatot kellett törölni, melyet eredetileg nem vettek fel, a Magyar Államkincstártól 
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kapott  tájékoztatás  alapján  kellett  felvenni,  most  pedig  törölni.  Összesen  5  szakfeladat 
felvételére és 1 törlésére került sor.

Böszörményi  Zsanett:  ismerteti  a  szakfeladatok  tartalmát.  Nagyon  meg  kellett  bontani  a 
szakfeladatokat. A szociális ellátások is több szakfeladatok kerülnek tervezésre.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 9 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

5/2010.(II.15.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Polgármesteri  Hivatal  Alapító 
Okiratának módosítását elfogadta.

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a módosított okirat Magyar Államkincstárhoz 
történő megküldéséről intézkedjen.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző

Határidő: azonnal

5. Napirendi pont

    Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési terve

Böszörményi  Zsanett:  Ami  régen  az  önkormányzati  igazgatás,  az  most  4  szakfeladaton 
jelenik  meg.  Minden  dologi  költséget  4  részre,  a  dolgozókat  munkaóra  alapján  kellett 
megosztani.
Ismerteti a megosztás lényegét.

Kaltsits Józsefné képviselő: Szennyvízgyűjtés, tisztítás két helyen is szerepel hasonlóan.

Böszörményi Zsanett: Ami eddig egy helyen volt, most két szakfeladatra kellett megosztani.
Nehéz  előre  eldönteni,  hogy az  idei  évben  a  vízmű  milyen  beruházást  és  mennyiért  fog 
végezni, ezért került 50-50 %-ban megosztásra.

Pinezits György képviselő: Az összes állami hozzájárulás mennyi volt  tavaly és mennyi az 
idén ?

Böszörményi Zsanett: Az előző évihez képest 15 millió forinttal kevesebb az idei évben.
Minden intézménynél  csökkent a normatíva.  Van olyan,  pld. a pedagógus szakvizsga,  ami 
teljes egészében megszűnt.
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Bokor Tibor képviselő: Az iskolánál is felbontásra került az 1-4, és az 5-6. osztály ?

Böszörményi Zsanett: Azon belül is külön kellett osztani minden pedagógust. Attól függően 
kellett a százalékokat kiszámolni, hogy melyik pedagógus mennyi órát tanít alsóban, illetve 
felsőben. Ugyanaz, mint a hivatalnál.

Zambóné Németh Ilona jegyző: Az elmúlt évben szinte minden területen 100 %-os volt a 
teljesítés szakfeladatonként. Az idei évben ez nehezen lesz elképzelhető, mert pontosan ezeket 
a bontásokat nem lehet megtervezni.

Kaltsits Józsefné képviselő: Amikor a beszámoló készül jövőre, akkor lesz egy bázis év és 
egy alap, ott is ilyen bontást kell készíteni.

Böszörményi Zsanett: Csak a mérlegnél szerepel, de akkor sem lesz egyszerű mivel a bért 
novemberig kell tervezni. Az utolsó hónap még nem ebben a bontásban van, így ott sem lesz 
sima a számítás.

Bokor Tibor képviselő: Mit jelent a képzettségi pótlék ?

Zambóné Németh Ilona jegyző: Középiskolai és főiskolai pótlék, ebben az esetben 10 %, de 
a felső határa 20 %. A testület kb. 6 éve fogadta el a rendeletet, és azóta ez kötelező juttatás.

Holczmann  Péter  képviselő:  Nem kellett  volna  a  térítési  díjakat  előbbre  hozni,  mint  a 
költségvetést. Ha nem fogadja el a térítési díjak emelését a testület, akkor hogyan változik a 
költségvetés.

Böszörményi Zsanett: Eddig is úgy történt a tervezés, hogy a tervezésnél számoltunk 10 %-
os emeléssel, és az került be a költségvetési rendeletbe is. A bevételt is a kiadást is emelteük, 
mindkét helyen számoltunk áremeléssel.

Zambóné Németh Ilona jegyző: Az élelmezést szállító Nyugatmagyarországi Kereskedelmi, 
Vendéglátó és Szolgáltató Zrt. emeli az árakat. Lehetőség van arra, hogy a testület a 2009. évi 
árakat  nem  emeli,  ebben  az  esetben  viszont  a  különbözetet  az  önkormányzatnak  kell 
átvállalni.  Jelenleg  is  a  térítési  díjak  közel  sem fedezik  a  kiadásokat,  akkor  még  jobban 
emelkednének a plusz költségek. Ha a szállító részéről nem történt volna most értesítés az 
emelésről, a költségvetésbe akkor is beépítésre került volna, legfeljebb a testület nem fogadta 
volna el.  

Holczmann Péter képviselő: Mi történik akkor, ha ez nem kerül megszavazásra ?
Akkor ez az egész bukik. Ha nem szavazzák meg az emelést, akkor ugyanaz az eset áll elő, 
mint a vízműnél, hogy az önkormányzat fizeti a különbözetet. Erről nem kell annyit beszélni, 
csak azért kérdezte, hogy nem lett volna-e logikus fordítva tárgyalni a napirendeket. 

Virágh Imre alpolgármester: Kérdése, hogy előreláthatólag milyen létszámok várhatóak a 
következő tanévben az intézményekben?
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Koloszárné Varga Elvira igazgató: Az iskolában elmegy 20 fős 8. osztály, azt nem tudja, 
hogy pontosan mennyi elsős lesz, várhatóan 18-19 fő, így várható a csökkenés.

Böszörményi Zsanett: Ha valakit elvisznek az előző évekhez hasonlóan, akkor sajnos lehet 
számítani arra, hogy még kevesebb lesz a létszám.

Virágh Imre alpolgármester: Érinti a költségvetést, hogy a jelenlegi információk alapján a 
csapadékvíz-elvezetési  pályázatot  az  önkormányzat  nem  nyerte  el.  A  környéken  egyedül 
Kópháza és Sopron volt a nyertes pályázó. 
Tudomása szerint nem ment ki minden pénz, lehet, hogy lesz mégegy forduló, de jelenleg ez 
az értesítés.

Holczmann Péter képviselő: Azért mondja mindig azt, hogy a pályázatokról előre nem kell 
beszélni. 
Kérdése, hogy mit tartalmaz a cafetéria juttatás ? Mindenhol más összegeket lát.

Böszörményi Zsanett : Azért vannak más összegek, mert azt is úgy kellett megosztani, mint 
ahogy a béreket és egyéb dologi kiadásokat.

Zambóné  Németh  Ilona  jegyző:  A  köztisztviselői  törvény  módosítása  alapján  a 
köztisztviselők  cafetéria  juttatásban  részesülnek,  választás  szerint  az  illetményalap  5-25- 
szörös összegben éves szinten. Ezt az összeget a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati 
szabályzatban állapítja meg. Felhasználható a köztisztviselő választása szerint üdülési csekk, 
étkezési  utalvány,  önkéntes  nyugdíjpénztári  befizetés,  helyi  utazási  költségtérítés, 
egészségbiztosítási alapba történő befizetésre.

Pinezits György képviselő: A gazdálkodó szerveknél ez a juttatás bruttóban jelentkezik. Itt 
külön találkozott az adójával.
A  tavalyi  évi  személyi  juttatásoknál  9  %-os  személyi  juttatás  növekedést  tapasztalt,  az 
óvodánál 25 %-os.
A polgármester végkielégítésével nem lesz probléma ?

Böszörményi Zsanett: Ez abból adódik, hogy az elmúlt évben többen részesültek jubileumi 
jutalomban, ami a személyi juttatások összegét növeli.
Az illetményalap nem emelkedett, ezen kívül még soros előrelépések voltak.

Zambóné  Németh  Ilona  jegyző:  A  polgármesterekről  szóló  törvény  rendelkezései 
értelmében minimum 3 hónap végkielégítés illeti meg a polgármester, de 6 hónapi is adható. 
A 40 éves jubileumi jutalomra szintén jogosult lesz, mivel jelenlegi tervei szerint nem indul a 
helyhatósági választáson, nyugdíjazását kéri, és jogosult lesz a munkaviszony után a 40 éves 
jubileumi  jutalomra,  mivel  a  40  éves  jubileumi  jutalmat  előbb  ki  kell  fizetni,  ha  valaki 
munkaviszonya nyugdíjazás miatt  szűnik meg.  Ezek mind nyilvános adatok,  és a törvényi 
előírásokban foglaltaknak megfelelően került tervezésre.
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Farkas Istvánné képviselő:  Arról  volt  szó,  hogy a  bérleti  díjakon minden  évben emelni 
fognak. Ezek még mindig a tavalyi árak. Hosszú éveken át nem volt emelés. Amikor emeltek 
arról volt, hogy minden évben emelnek valamint. Mi lesz az orvosi lakással, nagyon romlik az 
állapota.

Zambóné  Németh  Ilona  jegyző.  A  bérleti  díjak  emelésével  kapcsolatban  van  olyan 
fenntartása, hogy az önkormányzati lakások sajnos nem érnek többet, mint amennyi a bérleti 
díj. A bérlők több esetben kérhetnének olyan javításokat, ami a tulajdonos feladata. Így el 
lehet azzal hárítani, hogy nem kérünk többet, de oldják meg ők ezeket a munkákat.

Holczmann Péter képviselő: A Fő utca 16 szám alatti ingatlan lakbérét nagyon sokallja a 
másikakhoz viszonyítva. A három lakást össze sem lehet hasonlítani.

Bokor Tibor képviselő: A lakással van a probléma, nem a rendeléssel ? Az sokkal kisebb 
probléma, mint 1400 embernek az ellátása.

Zambóné Németh Ilona jegyző: Ezt már többször felvetették a képviselők. Javasolja, hogy a 
legközelebbi  testületi  ülésre  hívják  meg  az  Éger  doktort,  hogy  neki  vessék  fel  ezeket  a 
problémákat.

Holczmann Péter képviselő: Nem védi az Éger doktort, de minden nap a községben orvos, 
de vannak helyek, ahol sokkal nagyobb problémák vannak.

Kaltsits  Józsefné  képviselő:  A  költségvetési  terv  tartalmazza  a  magánszemélyek 
jövedelemadóját.  Az iparűzési adó ha az APEH-hoz kerül, mit lehet hallani, visszautalásra 
kerül.

Böszörményi Zsanett: Az a vállalkozók kommunális adója, ami megmaradt A terv szerint, 
természetesen, igen.

Bokor Tibor képviselő: Hogyan lehetséges, hogy a felmentett védőnőnek erre az évre még 
bér van tervezve?

Böszörményi  Zsanett: Nem csak  a  védőnőnek,  a  Holczmannénak is,  a  decemberi  bért  a 
következő évi költségvetésben kell tervezni.

Holczmann Péter képviselő: A honlapon látja, hogy a védőnő még ott van, a Holczmanné 
pedig már lekerült.

Kaltsits  Józsefné  képviselő:  Tartalmaz  költségvetés  pályázati  önerőt  is.  Van  lehetőség 
pályázatokra ?

Holczmann  Péter  képviselő:  Fertőszentmiklósi  alapítvány,  mozgáskorlátozott  gyerekek 
programjait  szervezi.  Az  elmúlt  évben  is  támogatást  kaptak,  peresztegi  gyermek  is  jár 
hozzájuk. Fejlesztő pedagógusra miért van szükség ?
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Koloszárné  Varga  Elvira  igazgató:  Vannak  sajátos  nevelésű  gyerekek,  kötelező 
fejlesztőpedagógust  alkalmazni.  Szakértői  bizottság  nyilvánítja  SNI-nek a  gyereket.  Külső 
szakember látja el ezt a feladatot.

Kaltsits Józsefné képviselő: Mi a rendelkezésre állási támogatás?
4 fő került tervezésre, ők mind ilyenek.

Zambóné Németh Ilona jegyző:  A szociális  törvényben foglalt  támogatás  olyan  személy 
részére, aki kiesik a munkanélküli ellátásból, 1 éves igazolt kapcsolattartása van a munkaügyi 
szervvel, nem rendszeres szociális segélyre jogosult ellátási forma. Közmunkát nem tudnak 
biztosítani. Jelenleg 1 fő részesül ebben az ellátásban, de számítani kell, hogy többen lesznek.

Bokor  Tibor  képviselő:  Sportlétesítmények  működtetése,  sportpálya,  az  a  tornatermet 
foglalja magában, nem tartozik az iskolához ? Ezen felül fizetik a 700 ezer forint támogatást a 
sportegyesületnek.  Mennyen vannak a tűzoltó egyesületben,  mennyi  a sportegyesületben a 
peresztegi ?

Böszörményi Zsanett: Nem, az iskolához nem is tartozott. A 700 ezer forint még felette van.

Holczmann  Péter  képviselő.  A  sportegyesületben  kb.  30-35  fő,  peresztegiek,  a  tűzoltó 
egyesületben 62 fő. Sajnos sokszor előfordul, hogy a csapat alig tud felállni.

Zambóné Németh Ilona jegyző:  Mindig  az  volt  a  vélemények,  hogy támogatatni  kell  a 
sportot, a futballt, de nem csak az önkormányzatnak. Szponzorokat kellene meggyőzni.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 9 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja:

2/2010.(II.15.) R e n d e l e t 

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete rendeletet  alkot az Önkormányzat 
2010. évi költségvetési tervéről.

Felelős: Práznek József polgármester

Határidő: azonnal

6. Napirendi pont

     Nyugat Magyarországi Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. áremelési javaslata

Virágh  Imre  alpolgármester:  Sajnos  mindenhol  az  áremelkedésekkel  találkoznak,  ezt 
viszonylag korrektnek tartja.
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Holczmann  Péter  képviselő:  Az  a  szomorú  az  egészben,  hogy  mindenhol  4,5  %-os 
inflációval számolnak, mégis magasabbal kell emelni az árakat.

Farkas Istvánné képviselő: Ha nem szavazzák akkor ki szállít ?

Bokor Tibor képviselő: Ez egy javaslat volt, a polgármester alkudott-e ebben valamit ?
Megkapták  a  levelet.  Mondták valamit,  megszavazzák,  az  egy dolog.  Azt  tehetik,  hogy a 
polgármesternek ebben egyeztetni kellett volna, alkudni kellett volna, nemcsak elfogadtatni, 
hanem az ő részéről alkut. Ha 12-re lealkudta volna, akkor 2 %.ot már megfogott.

Kaltsits  Józsefné  képviselő:  Nem  a  polgármesternek  kell  alkudni.  Ennyit  mondanak, 
elfogadják  vagy  nem,  a  testület  mennyit  állapít  .  Megmondják  mennyit  fogadnak  el, 
maximum ők azt mondják, akkor nem szállítanak.

Bokor Tibor képviselő: Ez nem történt meg.

Holczmann Péter képviselő: Mikor ezzel a céggel tárgyaltak arról volt szó, hogy infláció 
követő lesz az emelés, más esetben egyeztet az önkormányzattal. Meg lehet tőlük kérdezni. 
Mennyi  a  felnőtteké  ?  Nem tudja  ki  szállít  Petőházára,  de  a  lánya  is  kb.  ennyit  fizet  a 
gyerekek után.

Virágh Imre alpolgármester:  Az infláció  kevesebb,  de az élelmiszer  árak  sokkal  többel 
nőnek.

Zambóné  Németh  Ilona  jegyző:  Iskolai  dolgozókról  nem tud,  de  óvodából  felnőtt  nem 
étkezik. A felnőttek közvetlenül fizetik a szállítónak, ezért nincs információja erről.
Ez  az  összeg  csak  a  nyersanyag  költség.  A  rezsiköltséget  az  önkormányzat  fizeti,  nincs 
ráterhelve  a  gyerekekre.  Meg  lehet  kevesebben  állapítani,  de  a  különbözetet  akkor  az 
önkormányzatnak kell fizetni. Sajnos nem tudnak a környékről mást, aki a gyermekétkeztetést 
felvállalná. Nincs konkurencia.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 9 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja:

3/2010.(II.15.) R e n d e l e t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  rendeletet  alkot  a 
gyermekintézményekben alkalmazandó térítési díjak megállapításáról

Felelős: Práznek József polgármester

Határidő: 2010. március 1.
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7. Napirendi pont

    Kisebbségi szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása

Zambóné Németh Ilona jegyző: Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az 1997. évi C. tv. 23. 
§-ában foglaltak  alapján  a szavazatszámláló  bizottság  három tagját  és  szükséges  számban 
póttagokat  a  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  az  országgyűlési  képviselők 
általános  választásának  kitűzését  követően,  legkésőbb  a  szavazás  napja  előtti  20.  napon 
választja  meg;  személyükre  a  helyi  választási  iroda  vezetője  tesz  indítványt.  Az  egy 
szavazókörrel  rendelkező településen  nem választanak külön szavazatszámláló  bizottságot, 
ebben  az  esetben  a  választási  bizottság  látja  el  egyben  a  szavazatszámláló  bizottsági 
feladatokat is. Pereszteg településen kisebbségi szavazatszámláló bizottsági tagok választására 
nem került sor, TVI állásfoglalás alapján őket meg kell választani.
Javaslatot  tesz  a  bizottsági  tagok  személyére,  kéri  a  testületi  tagokat  javaslatának 
elfogadására.

A kisebbségi szavazatszámláló bizottság tagjainak:
Breidenbach László Pereszteg, Temető utca 15.
Breidenbach Zsolt Pereszteg, Temető utca 15.
Práznek Nikoletta Pereszteg, Petőfi S. u. 51. szám alatti lakosokat.
Póttagoknak:
Czákler Lajosné Pereszteg, Fő u. 64.
Koloszráné  Varga  Elvira  Pereszteg,  Petőfi  u.  29.  szám  alatti  lakosokat  javasolja 
megválasztani.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 9 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

6/2010. ( II.15.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete az 1997. évi C. Törvény 23. § -ában 
foglaltak  alapján  a  2010.  április  11-i  országgyűlési  képviselő  választásra  a  kisebbségi 
szavazatszámlálási bizottságban az alábbi személyeket válassza meg:

Tagok:
Breidenbach László Pereszteg, Temető utca 15.
Breidenbach Zsolt Pereszteg, Temető utca 15.
Práznek Nikoletta Pereszteg, Temető utca 15. lakosok
Póttagoknak:
Czákler Lajosné Pereszteg, Fő utca 64.
Koloszárné Varga Elvira Pereszteg, Fő utca  64. szám alatti lakosok

A megválasztott bizottsági tagok mandátuma a következő országgyűlési képviselő-választás 
kitűzésének idejéig tart.
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A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a megválasztott bizottsági tagok eskütételéről 
intézkedjen.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző

Határidő: 2010. március 20.

Kérdések, bejelentések

Pinezits György képviselő: Van-e lehetőség arra, hogy nyáron peresztegi gyerekek is részt 
vegyenek a gyermekjóléti szolgálat által említett nyári táborban ?

Holczmann Péter képviselő:  Megérkezett  a meghívó a nyári  tűzoltó táborba. A gyerekek 
minden évben nagyon szerettek elmenni. Az 1 főre jutó összeg 16 ezer forint, nem minden 
család engedheti meg magának. Az iskola nem tudná-e ezt támogatni. Igaz, nem egyszerű 
dolog,  mert  ha  az  alapítványból  lehetne  is  támogatni  a  gyerekeket,  akkor  is  sem  lenne 
megoldás,  mert  vannak rosszabb tanuló gyerekek is  a tűzoltók között,  és  probléma lenne, 
hogy őket miért támogatják.
A  Széchenyi  parkban   nagyon  rossz  állapotban  vannak  a  játszótéri  játékok,  és 
balesetveszélyes a kettős kereszt is.
Ismételten kéri a településtáblák kihelyezését.

Zambóné Németh Ilona jegyző: A nyári tábor lehetőségét megbeszéli a fertődi társulással.
A játszótéri  játékokat  megvizsgáltatják.  A településtábláknak  a  polgármester  utánanéz,  és 
megrendeli azokat.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a testület a tárgyalást, a napirend tárgyára tekintettel zárt 
ülésen folytatja.

Kmft.

Virágh Imre Zambóné Németh Ilona
alpolgármester jegyző


