
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2010. november 11-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 Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

     Előadó: Zambóné Németh Ilona jegyző

2.) BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
     Ösztöndíj pályázat elbírálása

     Előadó: Sellei Tamás polgármester

3.) Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

     Előadó: Sellei Tamás polgármester

1. Napirendi pont

    Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

Holczmann  Péter  képviselő:  Javaslom  az  első  változatot,  hogy  5  tagú  legyen  a  bíráló 
bizottság.  Delegáljon  a  testület  egy  tagot,  azt  kell  eldönteni,  hogy  kit.  Személy  szerint 
javaslom Filátz Tibort, vagy Bokor Tibort. A civil szféra is legyen képviselve.

Farkas Norbert képviselő: Az ott lévők érdekeit Visi Dániel tudná képviselni.

Gáspár  András  képviselő:  Filátz  Tiborral  egyetértek,  ha  elvállalja.  Ha  az  utcát  is 
képviseltetni akarjuk akkor Breidenbach Ferenc is a megfelelő ember lenne.

Zambóné Németh Ilona jegyző: Delegáltnak olyan személy lenne megfelelő, akit napközben 
is meg lehet hívni a bíráló bizottság ülésére.

Sellei Tamás polgármester: A testület véleménye alapján javaslom elsősorban Filátz Tibort 
a bíráló bizottságba. Amennyiben nem fogadja el, akkor Bokor Tibor, Breidenbach Ferenc , 
Visi Dániel közül kérem választani.
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A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

49/2010.(XI.11.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  önkormányzat  13/2010.(V.3.) 
határozatával elfogadott  közbeszerzési szabályzatát  az alábbiak szerint módosítja, és annak 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja.

A Szabályzat  Bíráló Bizottság működése és feladatai fejezet (2) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

A Bíráló Bizottság működése és feladatai

(2) A Bíráló Bizottság összetétele:
a.) A Bizottság elnökből és 4 tagból áll
b.) A Bizottság elnöke az önkormányzat mindenkori jegyzője
c.) A Bizottság tagjai:
     - az érintett projekt műszaki ellenőre
     - a közbeszerzés tárgya szerinti közbeszerzési szakértő
     - a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézője
      - a mindenkori képviselő-testület által delegált egy fő 

A képviselő testület megbízza a jegyzőt, hogy érdekelteket a döntésről értesítse.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző

Határidő: azonnal

2. Napirendi pont

    BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
    Ösztöndíj pályázat elbírálása

A képviselő-testület az előterjesztés alapján megállapította a támogatottak sorrendjét.

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

50/2010.(XI.11.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  BURSA  HUNGARICA 
Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj  pályázatra  beérkezett  kérelmek  alapján  az  alábbi 
hallgatókat támogatja:
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Név Javasolt tám. sorrend
Máté Gyöngyi
Soproni utca 8.

5 000 I.

Tompa Tünde
Szabadság u. 34.

4 000.- II.

Dávid Veronika
Sport u. 23.

4 000.- III.

Gáspár László
Fő u. 3.

4 000.- IV.

Kulcsár Tibor
Kis u. 2.

4 000.- V.

Botka Ádám 
Fő utca 84

4 000.- VI.

Virágh Réka
Széchenyi u. 51.

4 000.- VII.

Koloszár Balázs
Temető u. 2.

4 000.- VIII.

Horváth Mátyás
Temető u. 7.

4 000.- IX.

Rokob Balázs
Fő utca 29.

4 000.- X.

Rokob Péter
Fő utca 29.

4 000.- XI.

Balázsfi Enikő
Soproni u. 14.

4 000.- XII.

A  képviselő-testület  megbízza  a  jegyzőt,  hogy  a  pályázati  adatlapok  felvételéről  és 
továbbításáról intézkedjen, a pályázókat a döntésről értesítse.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző

Határidő: 2010. november 29.

3. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

    3.1. Hivatali és intézményi dolgozók jutalmazására javaslat.

Sellei  Tamás polgármester:  A Polgármesteri  Hivatalban  és  az intézményeknél  az elmúlt 
években nem került sor jutalmazásra. A jegyzőnővel történt egyeztetés alapján az idei évben 
lehetőség van  jutalom kifizetésére  karácsony előtt.  Javaslom differenciálás nélküli  összeg 
megállapítását, egységesen minden dolgozó részére – az újak kivételével – nettó 25 000.- Ft 
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összegben.  Ez  a  költségvetésben  bruttó  1 315 800.-  Ft  jelentene,  mely  kiadással  szemben 
várhatóan 1 176 000.- Ft bérmegtakarítás jelentkezik.

Juhász János képviselő: Jelenleg nem látom át a költségvetést, ha van rá fedezet támogatom.

Holczmann Péter képviselő: Ha van anyagi fedezet nincs kifogásom, támogatom az egyszeri 
jutalmazást.

Pinezits Tamás képviselő: Támogatom az egyszeri jutalmazást.

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

51/2010.(XI.11.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  Önkormányzata  dolgozóinak 
intézményi szinten, egységesen nettó 25 000.- Ft jutalmat állapít meg.

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a jutalom kifizetéséről a 2010. évi költségvetés 
terhére intézkedjen.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző

Határidő: 2010. november 30.

3.2. Az Önkormányzat stratégiai és belső ellenőrzési
       tervének jóváhagyása

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

52/2010.(XI.11.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi belső 
ellenőrzési és stratégiai ellenőrzési tervét elfogadja.

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a döntésről Sopron Megyei Jogú Város belső 
ellenőrzési vezetőjét a határozat megküldésével tájékoztassa.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző

Határidő: 2010. november 30.
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Kérdések, bejelentések:

Sellei Tamás polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a testületi tagokat:
- Az információs táblák kihelyezése megtörtént, megköszöni a tűzoltók segítségét;
-  A vállalkozói  fórum megtartásra  került,  pozitívan  fogadták.  Információáramlást  kértek a 
megjelentek  a  rendezési  tervről,  javaslatok  hangzottak  el  a  jövőre  vonatkozóan,  ezeket 
feltétlen figyelembe kell venni;
-  A  testületi  tagok  által  elmondott  ötletek,  amit  már  közzé  lehet  tenni,  kiindulópontot 
jelentenek a jövő feladatainak az ütemezéséhez;
- Tájékoztatja a testületi tagokat a tervezett fakitermelés lehetséges módjairól;
- Röviden ismerteti a jövő évi teljesítménycélokkal kapcsolatos feladatokat, kéri a testületi 
tagokat, hogy javasoljanak az eddigi években elfogadott célokhoz a köztisztviselők számára 
még plusz teljesítménycélokat;

Juhász János képviselő: Átnéztem az előző ciklus gazdasági programját, arra lehet alapozni, 
azt lehet frissíteni.

Holczmann Péter  képviselő:  Mielőtt  a  testületi  tagok által  megfogalmazódott  programok 
nyilvánosságra kerülnek, előtte a testület azt pontosítsa.

Sellei  Tamás  polgármester:  Az idősek  napjának  megrendezésére  november  28-án  14,45 
órakor kerül sor. Nem kívánok eltérni az eddigi hagyományoktól, ha a testület úgy gondolja, 
akkor az idei évben is személyesen kihordják az ajándékot azoknak is, akik nem jelentek meg 
az ünnepségen.

A képviselő-testületi tagok javaslatára az ajándékot minden érdekelt számára kiszállítják.

Több kérdés, bejelentés nem volt, a testület a napirend tárgyára tekintettel a tárgyalást zárt 
ülésen folytatja.

Kmft.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester jegyző


