
 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 

 
Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. szeptember 6-án 

tartott testületi ülésén. 
 
Jelen vannak: Práznek József polgármester, Virágh Imre alpolgármester, Zambóné Németh 

Ilona jegyzı, Bokor Tibor, Farkas Istvánné, Holczmann Péter, Pinezits György, 
Talhammer László képviselık. 

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

óvodavezetı 
 
Távolmaradását bejelentette: Farkas Norbert, Gáspár András, Kaltsits Józsefné képviselık. 
 
Práznek József polgármester: Megállapítja, hogy a 10 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.) Az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésének elfogadása 
 
     Elıadó: Práznek József polgármester 
     Elıkészítette: Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos 
 
2.) Testületi döntést, jóváhagyást igénylı ügyek 
 
      Elıadó: Práznek József polgármester 
 
 
1. Napirendi pont 
 
    Az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésének elfogadása 
 
Práznek József polgármester: Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a faluközpont pályázat 
befogadásra került. A pályázó saját felelısségére elkezdhetné a beruházást, de véleménye 
szerint ezt nem lehet most megreszkírozni. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 



2. 
 
 
28/2010.(IX.6.)     H a t á r o z a t : 
 
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselı-testülete az Önkormányzat 2010. I. félévi 
költségvetésének teljesítését 
     95 156/E Ft bevétellel 
     96 816/E Ft kiadással 
elfogadja. 
 
Felelıs: Práznek József polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
2. Napirendi pont 
 
    Testületi döntést, jóváhagyást igénylı ügyek 
 
     2.1. Az Általános iskola 2009/2010. évi munkájáról beszámoló  
            Pedagógiai Program módosításának elfogadása 
 
Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató: Törvény írja elı, hogy a Pedagógiai Programot 
módosítani kell. 
A nem szakrendszerő oktatás az oktatási törvény módosítása alapján a késıbbiekben nem lesz 
kötelezı, így az órabeosztást meg tudták oldani. 
 
Práznek József polgármester: Kérdése, hogy változott-e a bejáró tanulók száma? 
 
Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató: Sajnos pinnyei tanuló 1. osztályba nem 
jelentkezett. 
 
Bokor Tibor képviselı: Jövıre várhatóan mennyi lesz az elsı osztályosok száma? 
 
Hosszú Margit óvodavezetı: Optimális esetben 9 fı a jelenlegi óvodai létszám alapján. 
 
Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató: A védınıtıl kért adatok alapján jövıre még 
csökken a létszám, majd azt követıen emelkedı tendenciát mutat. 
 
Práznek József polgármester: Van több beköltözés a faluba, talán azzal is nıni fog majd a 
létszám. 
 
Holczmann Péter képviselı: Az új lakóteleprıl mennyen járnak az iskolába? 
 
Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató: Nincs a lakóteleprıl iskolás gyerek. Akik 
ideköltöztek, nem váltottak a gyerekek részére iskolát. 
 
Práznek József polgármester: Ha óvodába idejár a gyermek, akkor talán iskolába is ide fog 
járni. 



 
3. 

 
 
Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató: Kéri a testületi tagokat annak jóváhagyására, hogy 
a szöveges értékelés helyett 2. osztálytól kezdve ismét alkalmazhassák az osztályozást. 
Módosítani kell ezzel a Pedagógiai Programot, a kötelezı elıírásoktól a testület 
jóváhagyásával lehet eltérni. 
 
Pinezits György képviselı: Ezt elıre kell jóváhagyni? 
 
Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató: Igen, elıre kell elfogadni, hogy lehessen a 
programot ezzel módosítani. 
 
Bokor Tibor képviselı: Ez egyszeri alkalom? 
 
Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató: Igen, ez egyszeri alkalom. Egyszerőbbnek tartják 
a pedagógusok az osztályozást a gyermek értékelésénél. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés hozzászólás nem volt, a képviselı-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 
29/2010.(IX.6.)     H a t á r o z a t : 
 
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselı-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
2010/2011-es tanév II. félévétıl kezdıdıen az általános iskola 2. osztályától a szöveges 
értékelést az osztályozás váltsa fel. 
 
A képviselı-testület a Pedagógiai Program módosítását, valamint a 2009/2010. évi tanévrıl 
szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja. 
 
Felelıs: Práznek József polgármester 
Határid ı: azonnal. 
 
      2.2. Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programjának módosítása 
 
Hosszú Margit óvodavezetı: Szóbeli kiegészítést tesz a Pedagógiai Programról. Ismerteti 
azokat lehetıségeket, melyek az oktatási törvény módosításából erednek. Többek között 
lehetıség van a 2,5 éves gyermek óvodai felvételére is. A gyermekeket az óvoda most nem 
beszoktatja, hanem befogadja, a gyermekek igényeihez kell alkalmazkodni. 
 
Zambóné Németh Ilona jegyzı: Az óvodában az átlaglétszám 25 fı lehet, melytıl 20 %-ban 
lehet eltérni. Az oktatási törvény szerint a 2,5 éves gyermeket akkor lehet felvenni, 
amennyiben minden 3 éves óvodáskorú gyermek felvételét az intézmény biztosítani tudja.  
 
Bokor Tibor képviselı: Biztos jó, hogy az óvoda alkalmazkodik a gyermekhez? Ezzel elérik 
azt, hogy a gyermek dirigálja a csoportot. 
 



 
4. 

 
 
Hosszú Margit óvodavezetı: A törvény ezt írja elı, végre kell hajtani. Arra azért 
odafigyelnek, hogy ne a gyermek irányítsa a csoportot. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 
30/2010.(IX.6.)     H a t á r o z a t : 
 
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselı-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
Pedagógiai Programját tudomásul veszi és elfogadja. 
 
Felelıs: Práznek József polgármester 
Határid ı: azonnal 
 

Kérdések, bejelentések 
 
Pinezits György képviselı: Nem nagyon ismert a faluban, hogy a csapadékvíz-elvezetés a 
község mely részeit érinti. Ha lehetıség van rá, kéri, hogy a térképet tegyék fel a honlapra. 
 
Zambóné Németh Ilona jegyzı: Ennek a testületnek valószínő, hogy ez volt az utolsó ülése. 
A polgármester nem indul az október 3-i választáson. A képviselı-testület tagjai közül 3 
képviselı polgármester jelölt, egy közülük képviselı-jelölt is. Van három képviselı, akik 
szintén nem indulnak a választáson. 
Megköszöni a polgármester 20 éves munkáját, a testület minden tagjának segítı 
együttmőködését. Akik a késıbbiekben aktívan már nem vesznek részt az önkormányzat 
munkájában, nyugodt és tartalmas éveket kíván. 
 
 
Több kérdés, bejelentés nem volt, Práznek József polgármester megköszöni a képviselık 
segítı támogatását, a testületi ülést bezárja. 
 
 

Kmft. 
 
 
Práznek József      Zambóné Németh Ilona 
polgármester       jegyzı  
 
 
 
 
 
 
 



Beszámoló Pereszteg Község Önkormányzatának 

2010. I. félévi költségvetési teljesítésérıl 

 

A 2/2010. (II.23.)-án jóváhagyott 2010. évi költségvetés I. félévi alakulásáról ezúton 

tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselı-testületet.  

 

 A 2010. I. félévi költségvetést  95 156 E Ft bevétellel  

   96 816 E  Ft kiadással teljesítettük.  

 

A 2009. évet 26 563 E forint pénzkészlettel zártuk.  

 

A 2010. június 30-i bankszámla egyenlegünk 24 903 E forint volt. 

 

 

Bevételi források és azok teljesítése (1-2.sz. táblázat) 

 

Intézményi mőködési bevételi forrásaink teljesítése az eredeti elıirányzat 66,82 %-a. (pl. 

igazgatási szolg. díj, étkezési díjak, bérleti díjak, kamat)  

A helyi adókból származó bevételek 31,62 %-on alakultak, 11 351 E Ft folyt be.  

Az adózók az elızı évi árbevételük alapján fizetik az adót az önkormányzat részére. Ezen a 

területen is érzıdik a gazdasági válság hatása, a vállalkozók 2009. évben alacsonyabb bevételt 

realizáltak. Az alacsony teljesítési százalékot az is jelentısen befolyásolta, hogy a jogszabály 

rendelkezései szerint az iparőzési adót a második félévben az APEH részére kellett volna 

fizetni. Azok a vállalkozók, akiknek túlfizetése jelentkezett, - számlaegyenlegük lenullázása 

érdekében -  visszaigényelték a többletet, így ezzel is jelentısen csökkent bevételünk.  

Az átengedett központi adóknak (SZJA, gépjármőadó) 51,65 %-os a teljesítettségük.  

A felhalmozási és tıkejellegő bevételek teljesítettsége 86,9 % (12 866 E Ft), melyben az 

építési telkek nettó eladási ára, a Vízmő bérleti díjak, illetve a Vízmőtıl kapott 615 E Ft 

osztalék szerepel.  

2010. I. félévében 3db építési telket értékesítettünk, melyek teljes vételára 10 938 E Ft. 

Ebbıl az összegbıl 06. 30-ig 7 087 E Ft folyt be bankszámlánkra.   



Az önkormányzatok költségvetési támogatása címen befolyt összeg 22 277 E Ft, ami 48,78 

%-os teljesítettséget jelent.  

A támogatásértékő bevételek között kerülnek kimutatásra a Sopron környéki ügyelet 

zavartalan mőködéséhez szükséges községi hozzájárulások, melyek összege 40 Ft/ fı/hó 

településenként. Ezt az összeget negyedévente utalják részünkre a községek. A 2009. évi 

ügyelet szakfeladaton rendelkezésre álló pénzeszközt felülvizsgáltuk, szembe állítva a 2010. 

évben várható bevételekkel és kiadásokkal. Az adott szakfeladaton nagyobb összegő 

megtakarítás mutatkozott, ezért a községektıl 2010. második félévtıl nem kérjük a 

hozzájárulást.  

Ezen felül itt mutatjuk ki a MEP-tıl kapott finanszírozást, ami az ügyeletre, a védınıi 

szolgálatra és az iskola egészségügyre vonatkozik.  

Továbbá itt mutatjuk ki az OGY-i képviselı választásra kapott pénzösszeget, illetve az elızı 

évi költségvetési kiegészítést, visszatérülést.  

Így a támogatásértékő bevételek teljesítettsége 28,81 %-os. 

 

 

Kiadások teljesítése (3; 4; 4a; 5; 6. sz. táblázat) 

 

A személyi juttatások teljesítése 49,46 %-os (39 127 E Ft), a munkaadókat terhelı járulékok 

teljesítése pedig 49,24 %-os (9 871 E Ft), így mindkettı idıarányosnak mondható.  

 

A dologi kiadások értéke 35 892 E Ft, ezek teljesítése 47,18 %-os.  

 

A pénzeszköz átadás 27,24 %-os teljesítést mutat, ami 1 801 E Ft-t jelent. Itt jelentkezik 

többek között az egyesületek támogatása, a különbözı segélyek, ápolási díjak, támogatások, a 

lakáshoz jutás támogatása stb. 

 

A beruházási kiadások teljesítettsége 2,68 %, ez 1 454 E Ft-ot jelent.  

Itt jelenik meg az igazgatásra vásárolt számítógép, a folyamatban lévı beruházások, a 

faluközpont és a csapadékvíz-pályázat tervei. 



A csapadékvíz-elvezetésre a támogatási szerzıdés aláírásra került, a tervezettnél késıbbi 

idıpontban, ennek következtében a beruházás tényleges kivitelezése átcsúszik a 2011-es évre. 

A faluközpont pályázat befogadásra került, döntésre várunk. 

A felújítási kiadások teljesítettsége 16,61 %, ez 3 261 E Ft-ot tesz ki az összes kiadáson belül.  

Az egyik főnyíró traktor került felújításra, emellett itt jelennek meg a Vízmő felújítások, 

valamint az iskola infrastrukturális pályázatának terve. 

 

Váratlan, elıre nem tervezett kiadások sajnos mindig jelentkeznek, mely kiadások 

gazdálkodásunkat jelentısen még nem befolyásolták.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet észrevételeiket a beszámolóval kapcsolatban tegyék 

meg, majd szíveskedjenek azt elfogadni.  

 

 

Pereszteg, 2010. augusztus 30. 

 

       Práznek József 

         polgármester  
  


