
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2010. december 7-én 
tartott testületi ülésén.

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

Távolmaradását bejelentette: Farkas Norbert képviselő

Sellei Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 
jelen van 6 fő, a testületi ülés határozatképes. Javaslatára a testület megállapítja az alábbi

N A P I R E N D E T :

1.) Beszámoló az Önkormányzat 2010. III. negyedévi 
     Költségvetési teljesítéséről

     Előadó: Sellei Tamás polgármester
     Előkészítette:   Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos

2.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervkoncepciója

     Előadó: Sellei Tamás polgármester
     Előkészítette: Böszörményi Zsanett gazdálkodási tanácsos

3.) Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

     Előadó: Sellei Tamás polgármester

1. Napirendi pont

    Beszámoló az Önkormányzat 2010. III. negyedévi
    költségvetési teljesítéséről 

Sellei  Tamás polgármester:  A beszámoló adatai  alapján megállapítható,  hogy a teljesítés 
időarányos.

Holczmann  Péter  képviselő:  A  szellemi  tevékenység  kiadása  123,4  %,  a  különféle 
költségvetési befizetések 142,4 %, mi ennek a túlteljesítésnek az oka?

Juhász János képviselő: Tüzelőanyag kiadáskén 100 000.- Ft külön jelentkezik egy tételben, 
mennyiben tér el más tüzelőanyag kiadástól? Kommunikációs szolgáltatásokhoz mi tartozik?

Sellei  Tamás  polgármester:  Külön  szerepel  az  óvoda,  az  iskola  bevétele-kiadása,  a 
Polgármesteri Hivatal miért nem?



2.

Böszörményi Zsanett gazdálkodási  tanácsos: A szellemi  tevékenység szakfeladaton kell 
szerepeltetni  a  logopédiai  és  a  gyógypedagógiai  ellátás  kiadásait.  2010.  április  1-jétől 
megszűnt a térítésmentes ellátás, amit eddig a Megyei Önkormányzat biztosított. 2009. évben 
erről még nem volt tudomásunk, így erre tervezni nem lehetett. Ezért az ellátásért most fizetni 
kell a tanárnak mivel kötelező önkormányzati feladat a gyógypedagógiai és logopédiai ellátás.
A tüzelőanyag a faluház fűtését jelenteni, mivel az szénnel és fával történik.
A  142,4  %-os  teljesítés  lényege,  hogy  a  2008.  és  2009.  évi  visszafizetések  előre  nem 
tervezhetőek.  Nem a  különbözet  kerül  visszafizetésre,  hanem az  egész  összeg,  a  plusz  a 
normatíváknál jelentkezik bevételként.
A kommunikációs  szolgáltatás  magában foglalja  a  telefon,  internet  kiadásokat  intézményi 
szinten.
Az  intézmények  külön  részesülnek  központi  normatívában,  a  jogszabályi  rendelkezések 
alapján külön mellékletben részletezve kell szerepeltetni a pénzforgalmukat. 
Az állami  költségvetésben  az  intézmények  részére  külön-külön  kerülnek  megállapításra  a 
normatívák a gyermeklétszám, és egyéb mutatók alapján. 
A Polgármesteri Hivatal esetében mutatókat nem lehet megállapítani, mivel a hivatal,  mint 
intézmény  külön  normatívákban  nem  részesül.  A  tervezésnél,  a  szakfeladatonkénti 
részletezésnél  kimutatásra  kerülnek  a  részletes  kiadások.  Amennyiben  lehetséges  a  éves 
teljesítésről szóló beszámolónál a Polgármesteri Hivatal költségei külön kimutatásra kerülnek.

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

58/2010.(XII.7.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2010.  III. 
negyedévi költségvetési teljesítéséről szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

2. Napirendi pont

    Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervkoncepciója

Sellei  Tamás  polgármester:  A  jövő  évi  költségvetésben  egyelőre  nagyon  sok  a 
bizonytalanság, spórolni kell több apróbb feladat megvalósítására is. Ezek csak sarokszámok, 
pontosan erre tervezni nem lehet.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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59/2010.(XII.7.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2011.  évi 
költségvetési tervkoncepcióját tudomásul veszi és elfogadja.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

3. Napirendi pont

    Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

3.1. 2011. évi víz-és csatornadíjak megállapítása

Sellei  Tamás  polgármester:  A  víz-és  csatornadíjak  megállapítása  a  testület  hatásköre  a 
soproni Víz-és Csatornamű Rt. közgyűlésének döntése szerint megállapított díjak alapján. Az 
idei  évi  emelés  elfogadható.  Amennyiben  a  testület  alacsonyabb  árat  határozna  meg  a 
szolgáltatásra, akkor a különbözetet az önkormányzatnak kellene fizetni. Kérem a melléklet 
szerinti 2011. évi víz-és csatornadíjak elfogadását.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 

7/2010.(XII.7.) R e n d e l e t :

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

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: 2011. január 1.

3.2. 2001. évi szemétszállítási díjak megállapítása

Sellei  Tamás  polgármester:  A  mellékelt  rendelet-tervezet  alapján  kérem  a  2011.  évi 
szemétszállítási díj összegét elfogadni.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja.
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8/2010.(XII.7.) 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 2001. január 1.

3.3. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját
        képező kiemelt célokról 2011. évre

Sellei Tamás polgármester: A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény / 
továbbiakban Ktv. / 2001. július 1-jétől hatályos átfogó módosítása a köztisztviselői életpálya 
programban meghatározott elvek, és szempontok figyelembe vételével új jogintézményként 
bevezette a köztisztviselők munkateljesítménye értékelésének rendszerét.
A köztisztviselők teljesítményértékeléséhez a képviselő-testület évente megállapítja a kiemelt 
célokat.
A  kiemelt  célok  alapján  a  munkáltatói  jogkör  gyakorlója  által  megállapított 
teljesítménykövetelmények  figyelembe  vételével  értékeli  a  köztisztviselő  egyéni 
teljesítményét. 

Az Önkormányzat kiemelt céljának 2011. évre vonatkozóan az alábbiakat javaslom:

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  hatékonyságának  növelése,  intézmények 
működési feltételének biztosítása, takarékos gazdálkodás ellenőrzése

4.) Az ügyfelekkel való kapcsolattartás hatékonyságának növelése, az ügyfelek részére 
biztosított  formanyomtatványok  körének  bővítése,  ügyfélcentrikus  ügyintézés.  A 
feladatok  precíz,  pontos,  határidőben  történő  ellátása,  a  távollévő  dolgozók 
színvonalas helyettesítése

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

6.) A hivatal döntés előkészítés szerepének növelése    

7.)  Belső  ellenőrzés  által  feltárt  hiányosságok  megszűntetése,  intézkedési  terv 
kidolgozása, végrehajtása.

 



5.

Juhász János képviselő: A megjelölt célok nehezen mérhetőek, nem kézzelfoghatóak, egy-
két objektív dolog van, ami mérhető.

Zambóné Németh Ilona jegyző: A köztisztviselők teljesítményét  nehéz konkrét adatokkal 
alátámasztani, inkább szubjektív, mint objektív feladatok ezek. 

Sellei Tamás polgármester: Látok lehetőséget ezekben a teljesítménykövetelményekben és a 
részletesebb értékelésre. Ha a testület igényli beépíthetünk konkrétabb követelményeket is.

Holczmann Péter képviselő: Nem tartom szükségesnek ennél részletesebben a kiemelt célokat 
meghatározni. Ezeket a célokat elfogadom.

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

60/2010.(XII.7.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2011.  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  hatékonyságának  növelése,  intézmények 
működési feltételének biztosítása, takarékos gazdálkodás ellenőrzése

4.) Az ügyfelekkel való kapcsolattartás hatékonyságának növelése, az ügyfelek részére 
biztosított  formanyomtatványok  körének  bővítése  ,  ügyfélcentrikus  ügyintézés.  A 
feladatok  precíz,  pontos,  határidőben  történő  ellátása,  a  távollévő  dolgozók 
színvonalas helyettesítése

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

6.) A hivatal döntés előkészítés szerepének növelése    

7.)  Belső  ellenőrzés  által  feltárt  hiányosságok  megszűntetése,  intézkedési  terv 
kidolgozása, végrehajtása.

 
Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: folyamatos
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3.4. Önkormányzat biztosításának módosítása

Sellei  Tamás  polgármester:  Az önkormányzat  biztosítását  felül  kellett  vizsgálni.  Három 
biztosítótól kaptunk árajánlatot: Allianz Hungária, Signál, és az AEGON. A legkedvezőbb, 
részleteiben is megfelelő az árajánlata az AEGON-nak. Kérem a testületi tagokat az ajánlatok 
áttekintése  után  dönteni,  hogy  melyik  biztosító  társasággal  kösse  meg  2011.  évből  az 
önkormányzat a biztosítást.

Pinezits  Tamás  alpolgármester:  Megfelelőnek  tartom  az  AEGON  ajánlatát  azzal  a 
feltétellel, hogy mindent tartalmazzon.

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

61/2010.(XII.7.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat ingatlan és ingó 
vagyonára vonatkozó biztosítási  szerződést 2011. évtől kezdődően az AEGON biztosítóval 
köti meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a biztosítási szerződést 
írja alá.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: 2010. december 31.

Kérdések, bejelentések

Kérdés,  bejelentés  nem volt,  a  polgármester  megköszönve  a  megjelenést,  a  testületi  ülést 
bezárja.

Kmft.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester jegyző


