Jegyzőkönyv
Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2010. október 28-án 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

NAPIRENDET:
1.) A gazdasági program főbb irányelvei,
hosszabb távú elképzelések, tervek
Előadó: Sellei Tamás polgármester
2.) Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek
Előadó: Sellei Tamás polgármester
1. Napirendi pont
A gazdasági program főbb irányelvei,
hosszabb távú elképzelések, tervek
Sellei Tamás polgármester: Röviden ismertetem, a gazdasági program főbb irányelveit, a
hosszabb távú elképzeléseimet. Kérem a testületi tagokat, hogy mindenki mondja el
javaslatait a jövőre vonatkozóan mind rövidebb, mind hosszabb távra.
A képviselő-testület által meghatározott feladatokból lehet felépíteni a gazdasági programot.
A képviselő-testületi tagok gazdasági programra vonatkozó irányelveit, elképzeléseit a
jegyzőkönyv mellékletet tartalmazza.
2. Napirendi pont
Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek
2.1. Turisztikai információs táblák megrendelése
Sellei Tamás polgármester: Vállalkozó az információs táblákat bruttó 1 300 000.- Ft
összegben szállítja. Ismerteti, hogy ez az összeg milyen mennyiségű és formájú táblákat
tartalmaz.
Természetesen a táblákra 10 éve garanciát fogunk kérni.

2.
Juhász János képviselő: Az információs táblák költsége az idei költségvetést terheli? Át kell
tekinteni a távlati programot, és az alapján dönteni.
Zambóné Németh Ilona jegyző: Az idei évi költségvetést terheli a táblák költsége.
Tervezésre nem került, fedezet van a költségvetésben, átcsoportosítással megoldható.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6
igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
47/2010.(X.28.)

Határozat:

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
polgármester a Pereszteg község belterületén létesítendő turisztikai információs táblarendszert
megrendelje bruttó 1 300 000.- Ft összegben.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az elhelyezéshez szükséges engedély
beszerzéséről intézkedjen, a táblák kihelyezését megszervezze.
Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: 2010. november 10.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a napirend tárgyára tekintettel a tárgyalást a testület zárt ülésen
folytatja.
Kmft.
Sellei Tamás
polgármester

Zambóné Németh Ilona
jegyző

