
 
J e g y z ı k ö n y v 

 
 

Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2011. február 14-én tartott 
testületi ülésén. 

 
Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Pinezits Tamás alpolgármester, Zambóné Németh 

Ilona jegyzı, Farkas Norbert, Gáspár András, Holczmann Péter, Juhász János, 
Talhammer László képviselık, Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos, Práznek 
Nikoletta gyakornok. 

 
A polgármester által meghívottak: Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató, Hosszú Margit 

óvodavezetı 
 
Sellei Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fı képviselıbıl 
jelen van 7 fı, a testületi ülés határozatképes. Javaslatára a testület megállapítja az alábbi 
 
 

N A P I R E N D E T : 
 
 

1.) Elıirányzatmódosítás a 2010. évi költségvetésben 
 
     Elıadó: Sellei Tamás polgármester 
     Elıkészítette: Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos 
  
2.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési terve 
 
     Elıadó: Sellei Tamás polgármester 
     Elıkészítette: Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos 
 
3.) Testületi döntést, jóváhagyást igénylı ügyek 
 
     Elıadó: Sellei Tamás polgármester 
 
1. Napirendi pont 
 
   Elıirányzatmódosítás a 2010. évi költségvetésben 
 
Sellei Tamás polgármester: Az írásos anyagot a képviselık kézhez kapták. Megkérem 
Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsost, hogy a testületi tagoknak szóban egészítse ki az 
elıterjesztést, magyarázattal. 
 
Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos: Szóban ismerteti a testületi tagokkal a 2010. 
évi költségvetés elıirányzatmódosításának indokolását. 
 
 



 
2. 

 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1/2011.(II.14.)       R e n d e l e t : 
 
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselı-testülete rendeletet alkot az önkormányzat 
2/2010.(II.23.) rendeletének – Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl – módosításáról. 
 
Felelıs: Sellei Tamás polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
2. Napirendi pont 
 
    Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési terve 
 
Sellei Tamás polgármester: Javaslom a képviselı-testületi tagoknak, hogy részleteiben, 
tételenként tárgyaljuk át a költségvetési tervet. Amelyik tételnél észrevétel, javaslat van, azt 
meg kell beszélni. 
 
Holczmann Péter képviselı:  Az elmúlt testületi ülésen elhangzott javaslatok alapján azokat 
a tételeket kivették az új tervezetbıl. Az utak kátyúzására tervezett összegnél, és az óvoda 
költségvetésénél is történt csökkentés. 
 
Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos: Kivettük a költségvetésbıl a főrész és hasító 
vásárlását, csökkentettük az intézmények által tervezett beszerzések kiadásait. 
 
Sellei Tamás polgármester: A soproni Víz-és Csatornamő ZRT-nél tulajdonosok vagyunk, 
kapunk-e részesedést? 
 
Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos: Az elmúlt kb. 3 évben kapott az 
önkormányzat osztalékot. 
 
Holczmann Péter képviselı: A fogorvosi rendelıért a fogorvos mennyi bérleti díjat fizet? 
 
Zambóné Németh Ilona jegyzı: A fogorvos saját költségén alakította ki a rendelıt, külön 
mérıket szereltetett fel, ezért nem került bérleti díj részére megállapításra. 
 
Sellei Tamás polgármester: A gyógyszertár mőködésével elégedetlen a lakosság.  
A képviselıkön keresztül is érkeztek panaszok többek között arra vonatkozóan, hogy 
készlethiány miatt többször kell visszamenni egy-egy gyógyszerért. 
 
Zambóné Németh Ilona jegyzı: Javaslom, hogy elıbb az érdekeltet tájékoztassuk arról, 
hogy a lakosság nincs megelégedve a szolgáltatással. 
 
 



 
3. 

 
 
 
A képviselı-testület a javaslatot elfogadva 7 igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbi 
határozatot hozza: 
 
8/2011.(II.14.)      H a t á r o z a t : 
 
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselı-testülete a gyógyszertári szolgáltatást a 
lakosság véleménye alapján nem tartja megfelelınek. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a gyógyszerészt tájékoztassa a lakossági 
kifogásokról. 
A levélben fel kell hívni érdekelt figyelmét, hogy amennyiben az ellátásban pozitív változás 
nem következik be, az érdekelt felügyelete szervhez fordulnak a panaszok kivizsgálására. 
 
Felelıs: Sellei Tamás polgármester 
Határid ı: 2011. február 28. 
 
Sellei Tamás polgármester: Az elızı évben 12 000.- Ft volt az étkezési csekk összege havi 
szinten. Javaslom az idei évben is ezzel számolni. 
 
Holczmann Péter képviselı: Az egyéb fenntartási kiadásokba mi tartozik bele? 
 
Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos: Az egyéb kisebb kiadások, pld. poroltók 
javítása, fénymásoló fenntartása, mőködtetése, riasztó karbantartása……stb. 
 
Juhász János képviselı: A Széchenyi parkban a játszótéri játékok nagyon rossz állapotban 
vannak. Véleményem szerint kb. 100 000.- Ft-ból el lehetne végezni a javítást, ha a 
parkfenntartók is besegítenek. A Széchenyi, de a többi buszmegállóban is nagyon rossz 
állapotban vannak a szemetes kukák.  
 
Sellei Tamás polgármester: A költségvetésben a város és községgazdálkodási szakfeladaton 
490 000.- Ft összegben került tervezésre a feladatok elvégzésére költség. 
 
Holczmann Péter képviselı: A Koloszár Imre kérte a fakivágás engedélyezését 
önkormányzati területen. Vele lehetne beszélni, hogy esetleg segítsen.  
 
Zambóné Németh Ilona jegyzı: Az elmúlt testületi ülésen a polgármester felhatalmazást 
kapott a testülettıl, a vállalkozóval történı tárgyalásra.  Javaslom, hogy ezt a felvetést is 
említse meg a tárgyalás során. 
 
Sellei Tamás polgármester: Az óvoda vezetıjét már tájékoztattam, hogy nem tartom 
szükségesnek a hátsó kapu cseréjét, a merevítıt kell használni. 
 
Hosszú Margit óvodavezetı: Az idei évi költségvetésben csak nagyon kevés kiadást 
építettem be. Kérem a testületi tagokat, szíveskedjenek hozzájárulni, hogy a kapu cseréje  



 
4. 

 
 
helyett a festést szíveskedjenek engedélyezni azokra a helyiségekre is, melyeknél szükséges, 
de elızı tervezetben nem szerepeltek. 
 
Talhammer László képviselı: A nyári napközi kérdése már a közmeghallgatáson is 
felmerült. Kérem az intézmény vezetıjét, szíveskedjenek felmérni az iskolában, hogy van-e 
erre igény. 
 
Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató: Végeztünk már ezzel kapcsolatban felmérést, és 
nem volt rá igény. A nyári napközinek anyagi vonzata is van, a résztvevı pedagógusoknak 
ezért juttatást kell fizetni. 
A nyári napközit csak az iskola alkalmazásában álló helyi pedagógusok mőködtethetik. Nekik 
felelni az intézményért és a gyerekekért is. Természetesen a felmérést elvégezzük, az 
igényeket összegyőjtjük, és akkor vissza lehet erre térni. Az is elıfordulhat, hogy nem azok a 
szülık igényelnék akiknek problémát jelent a gyermek elhelyezése, hanem azok, akik otthon 
vannak. 
 
Holczmann Péter képviselı: A peresztegi temetı ravatalozójába már évek óta tervezzük 
lámpák vásárlását. Minden temetésnél a templomból kell elvinni a lámpákat. Kérem, hogy a 
költségvetésnél ezt is vegyük figyelembe. 
 
Sellei Tamás polgármester: A temetıben kisebb karbantartási munkákat el kell végezni. A 
drótkerítést feltétlen fel kell újítani, a kút és környékének a javítása is indokolt. A ravatalozó 
melletti tuják kivágásra kerültek, helyettük kell telepíteni. Az említett apróbb karbantartási 
munkákra a költségvetésben 150 000.- Ft összeg került tervezésre. 
 
A képviselı-testület az elhangzott módosításokat elfogadva, 7 igen szavazattal – egyhangúlag 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
9/2011.(II.14.)      H a t á r o z a t : 
 
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselı-testülete az elhangzott módosítási 
javaslatokat a 2011. évi költségvetés tervezetére vonatkozóan elfogadta. 
 
A testület megbízza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a módosításoknak a 2011. évi 
költségvetésbe történı beépítésérıl intézkedjen. 
 
Felelıs: Sellei Tamás polgármester 
   Zambóné Németh Ilona jegyzı 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
 
 
 



5. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület- a 
megtárgyalt változásokkal -  7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 
2/2011.(II.14)       R e n d e l e t : 
 
Pereszteg Község Önkormányzatnak képviselı-testülete rendeletet alkot az Önkormányzat 
2011. évi költségvetésérıl. 
 
Felelıs: Sellei Tamás polgármester 
Határid ı: azonnal. 
 
 

Kérdések, bejelentések 
 

Sellei Tamás polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a testületi tagokat: 
-  adomány felajánlása, a felajánlott adomány kezelése – pékárú juttatása rászorultaknak - 
- faluközpont pályázat megtekintése 
- tájékoztatás a csapadékvíz-elvezetési pályázat projektmegnyitó rendezvényérıl 
- településrendezési terv megújításával kapcsolatos fórumon elhangzottakról külön testületi 
ülésen fogunk tárgyalni. 
- vegyes tüzeléső kazán bevizsgálása az általános iskolában megtörtént 
- belsı ellenırzési jelentésrıl tájékoztató, a támogatott egyesületekkel történı    
megállapodások hiánya, nagyobb, támogatott egyesületek beszámolási kötelezettsége. 

- kutyák tartásával kapcsolatos panaszok kezelése 
 
   
Több kérdés, bejelentés nem volt, a polgármester megköszönve a megjelenést, a testületi ülést 
bezárja. 
 

Kmft. 
 
Sellei Tamás       Zambóné Németh Ilona 
polgármester       jegyzı   
 
 
 


