
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2011. január 31-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 köszönti a megjelenteket. 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.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési terve

     Előadó: Sellei Tamás polgármester
     Előkészítette: Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos

2.) Szolgalmi jog alapításához kérelem

     Előadó: Sellei Tamás polgármester

3.) Tájékoztató Zambóné Németh Ilona jegyző teljesítményértékeléséről 

     Előadó: Sellei Tamás polgármester

4.) Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

     Előadó: Sellei Tamás polgármester

1. Napirendi pont

    Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési terve

Sellei  Tamás  polgármester:  Kérem  a  képviselő-testületi  tagokat,  hogy  a  költségvetési 
tervezettel  kapcsolatban  tegyék  fel  kérdéseiket,  mondják  el  véleményüket.  A  képviselők 
javaslatai, ötletei alapján a költségvetési tervet a 2011. február 14-én tartandó testületi ülésre a 
gazdálkodási tanácsos és jegyző átdolgozzák.
A  tervezet  elkészítése  során  az  intézményvezetőkkel  előzetes  egyeztetést  tartottunk.  A 
tervszámok a költségvetési törvény és a 2010.évi teljesítés alapján kerültek megállapításra. A 
2011.  évi  költségvetés  készítésekor  a  számadatok  ismeretében  takarékosság  volt  a  fő 
szempont.  Az  intézményekben  azokat  a  felújítási  munkákat  tudjuk  betervezni,  melyek 
feltétlenül szükségesek a zavartalan működéshez.



2.

Zambóné  Németh  Ilona  jegyző:  A  költségvetési  tervezetet  minden  évben  az 
intézményvezetőkkel  történő  előzetes  egyeztetés  után  készítjük  el.  2011.  évben  az 
intézmények  működési  feltételeinek  biztosítása  és  a  pályázatokhoz  szükséges  saját  rész 
tervezése a legfontosabb feladat.

A  képviselő-testület  a  költségvetéssel  kapcsolatos  javaslatok  megtárgyalása  után  7  igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

1/2011.(I.31.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megbízza  a  jegyzőt  és  a 
gazdálkodási tanácsost,  hogy az elhangzott  javaslatok figyelembe vételével a költségvetési 
tervezetet dolgozzák át, és terjesszék 2011. február 14-én a képviselő-testület elé.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző
             Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos

Határidő: 2011. február 14. 

2. Napirendi pont

 Szolgalmi jog alapításához kérelem

Sellei Tamás polgármester: A képviselő-testületi tagok írásban megkapták Dr. Ocsák József 
ügyvéd kérelmét a soproni 0375/5 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a szolgalmi joghoz történő 
hozzájárulásra. A kérelemben foglaltak alapján a terület  az ingatlan-nyilvántartásban kivett 
elnevezéssel  szerepel,  mely  közvetlen  csatlakozik  a  84-es  számú  főközlekedési  útra.  A 
szomszédságában lévő területre mezőgazdasági ingatlan szeretnének építeni a tulajdonosok, 
ami az önkormányzatok tulajdonában lévő területről  közelíthető meg. Véleményem szerint 
nincs akadálya a szolgalmi jog bejegyzéséhez történő hozzájárulásnak.

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

2/2011.(I.31.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárulását adja a soproni 0375/5 
hrsz-u 170/10000 illetőségű külterületi ingatlan vonatkozásában az ingatlanon történő átjárási 
szolgalmi jog alapításához.

A  képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  testületi  határozat  megküldéséről 
kérelmező részére intézkedjen.

Felelős: Sellei Tamás polgármester

Határidő: 2011. február 10.
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3. Napirendi pont

     Tájékoztató Zambóné Németh Ilona jegyző teljesítményértékeléséről

Sellei Tamás polgármester: A jegyző teljesítményértékelését a testületi tagok kézhez kapták. 
Javaslom a jegyző illetményének előző évi szinten tartását.

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

3/2011.(I.31.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a jegyző teljesítményértékeléséről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

4. Napirendi pont

    Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

    4.1. Fakivágási kérelem

Sellei  Tamás  polgármester:  Koloszár  Imre  vállalkozó  kérelmet  nyújtott  be  az 
önkormányzathoz, hogy a területe mellett lévő, önkormányzati tulajdonban lévő állé fáinak 
kivágásához  járuljanak  hozzá.  A  kérelemben  foglaltak  alapján  beárnyékolják  a  fák  az  ő 
területét, ahova diófákat ültetett. Mivel a terület önkormányzati tulajdonban van, az engedély 
a  testület  hatásköre.  Megkérem  Holczmann  Péter  képviselő  urat,  tájékoztassa  a  testületi 
tagokat, hogy a terület hol található.
A  területet  meg  kell  tekinteni,  ezért  kérem  a  képviselők  hozzájárulását,  a  vállalkozóval 
történő tárgyalásra. A terület megtekintése után lehet tárgyalni a feltételekről

Holczmann  Péter  képviselő:  Ismerteti  a  testületi  tagokkal,  hogy  a  terület  pontosan  hol 
helyezkedik el, és milyen fák találhatók ott.

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

4/2011.(I.31.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a fakivágási kérelemmel kapcsolatban, az önkormányzat nevében a vállalkozóval tárgyaljon.

Felelős: Sellei Tamás polgármester

Határidő: 2011. február 10.
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4.2. Működési támogatás kérése

Sellei Tamás polgármester: Az írásos kérelmet a testületi tagok megkapták Fertőd Mikro-
térségi Szociális Szolgáltató Központ évente több alkalommal élelmiszer csomagot szállít a 
községben  élő  rászorult  családok  részére.  A  költségvetésük  nem  teszi  lehetővé,  hogy  a 
szállítási  költséget  is  fizessék.  Kérem,  hogy  a  kért  10 000.-  Ft  összegű  támogatás 
költségvetésbe történő beépítéséhez járuljanak hozzá. 

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

5/2011.(I.31.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Fertőd  Mikro-térségi  Szociális 
Szolgáltató Központ kérelmét támogatja. A 2011. évi költségvetésben 10 000.- Ft támogatást 
állapít meg  működési támogatásként, a község rászorult családjai részére élelmiszer-adomány 
szállítási költségeinek fedezetére. 

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző

Határidő: 2011. február 10.

4.3. Vízvezeték építési nyomvonalához tájékoztatás

Sellei Tamás polgármester: A Pannon-Fertő Régió konzorcium Sopron Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának  megbízásából  készíti  a  Pannon-Fertő  régióban  a  regionális  vízellátó 
rendszer fejlesztés vízjogi létesítési engedélyezési terveit. A tervezők írásos megkeresésben és 
személyes  megbeszélés  alapján  kérték  a  nyilatkozatot  arra  vonatkozóan,  hogy a  tervezett 
nyomvonalak  közül  melyik  változat  felel  meg  a  községnek  a  településrendezési  terv 
előírásainak megfelelően.

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

6/2011.(I.31.) H a t á r o z a t :

Pereszteg község önkormányzatának képviselő-testülete a terv áttanulmányozását követően - 
megállapítja, hogy a tervezett nyomvonalak közül a B1 változat nem érinti a település terveit 
és elképzeléseit.

A  képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  érdekeltet  írásban 
tájékoztassa.

Felelős: Sellei Tamás polgármester

Határidő: 2011. február 10.
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Kérdések, bejelentések

Sellei Tamás polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a testületi tagokat:
-  Az  iskolában  az  intézményi  infrastrukturális  fejlesztés  pályázaton  nyert  összegből, 
várhatóan hétfőn kerül  telepítésre  4 tanteremben E tábla  hozzá 4 db laptop,  a számítógép 
terembe 11 db. számítógép.
-  A  fakitermeléssel  kapcsolatban  kérem,  hogy  későbbi  testületi  ülésen  térjünk  vissza. 
Szakemberrel meg kell vizsgáltatni a jelenleg meglévő kazánokat. Annak ismeretében lehet 
dönteni.
-  Az  intézmények  fűtéskorszerűsítésére  várhatóan  pályázat  fog  megjelenni.  A  felmérés 
elkezdődik, a pályázat megjelenésekor részletesen tájékoztatni fogom a testületi tagokat.
- A csapadékvíz-elvezetési projekt megnyitó rendezvényére február 10-én kerül sor, a testületi 
tagok hamarosan megkapják a meghívókat.
-  A  Kábel  TV  szolgáltatással  kapcsolatban  tárgyaltam  másik  vállalkozóval,  azonban  a 
megbeszélést követően visszajelzés nem történt.

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 


