
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2010. november 24-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.) Településrendezési terv tervezetének ismertetése

      Előadó: ARCHIGRAF Tervező Kft. képviselője

2.) Nyugatmagyarországi Kereskedelmi, Vendéglátó
     és Szolgáltató Zrt. vállalkozói szerződés módosítására javaslat

     Előadó: Sellei Tamás polgármester

3.) Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

     Előadó: Sellei Tamás polgármester

1. Napirendi pont

   Településrendezési terv tervezetének ismertetése

Godavszky Beáta tervező: Tájékoztatja a testületi tagokat a településrendezési terv jelenlegi 
folyamatáról,  majd  kéri  a  testületi  tagokat  a  településtervezési  szerződés  módosításának 
elfogadására.

A képviselő-testületi tagok áttekintették a rendezési terv tervezetét, megbeszélték a fontosabb 
területfejlesztési koncepciókat.
A  közmeghallgatás  témái  között  is  szerepelni  fog  a  településfejlesztési  koncepció.  A 
következő év elején nyilvános fórumot szervezünk ebben a témában. A fórumon a lakosság 
részére  részletesebb  tájékoztatást  adunk,  és  lehetőség  lesz  összegyűjteni  a  lakossági 
véleményeket, igényeket, ötleteket.

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



2.

54/2010.(XI.24.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  településtervezési  terv 
módosítását elfogadja a határidők alábbi módosításával:

Részteljesítések határidői
Tervtanács elé terjeszthető anyag 2011. február 21. helyett 2011. április 20.
Hatósági egyeztetésre alkalmas
anyag II. lépcső        2011. március 20. helyett 2011. május 20.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására.

Felelős: Sellei Tamás polgármester

Határidő: azonnal

2. Napirendi pont

    Nyugatmagyarországi Kereskedelmi, Vendéglátó
    És Szolgáltató Zrt. vállalkozói szerződés módosítására javaslat

Sellei  Tamás  polgármester:  Az  intézményi  étkezést  biztosító  Nyugatmagyarországi 
Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Zrt-nek az önkormányzattal 2010. december 31-én 
lejár a szerződése. Javaslatot tettek a szerződés 3 éves időtartamra történő megkötésére, ebben 
az esetben biztosabban tudják garantálni az árakat. Javaslom továbbra is az egy évre történő 
szerződés megkötését, így az önkormányzatnak nagyobb marad a mozgástere egy esetleges 
más vállalkozóval történő szerződéskötésre.

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

55/2010.(XI.24.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete az intézmények készétel szállítására 
vonatkozó szerződést a Nyugatmagyarországi Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Zrt-
vel 2011. december 31-ig meghosszabbítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Sellei Tamás polgármester

Határidő: 2010. december 31.
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3. Napirendi pont

    Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

    3.1. Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása

Sellei  Tamás  polgármester:  Az  előző  képviselő-testület  felhatalmazást  adott  az  iskola 
igazgatójának  a  Pedagógiai  Program  módosítására  a  közoktatási  törvény  változás  miatt. 
Ennek egyik  fontos  eleme,  hogy a  második  évfolyam második  felétől  kezdődően  az  alsó 
tagozatban,  a szöveges értékelés  helyett  ismét  osztályzattal  történik az értékelés.  Kérem a 
testületi tagokat, hogy a melléklet szerinti módosítást szíveskedjenek elfogadni.

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

56/2010.(XI.24.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  Általános  Iskola  Pedagógiai 
Programjának módosítását tudomásul veszi és elfogadja.

Felelős: Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató

Határidő: azonnal

      3.2. Általános iskola 8. osztályos leánytanulóinak
             méhnyakrák elleni oltás támogatása

Sellei  Tamás  polgármester:  A  méhnyakrák  elleni  védekezés  egy  tanuló  részére  3 
alkalommal történő oltást jelent, oltásonként 18 900.- Ft összegben. A jelenlegi 8. osztályos 
leánytanulóból 4 tanulót érint az oltás. Javaslom a testületi tagoknak, hogy az első két oltásból 
a szülők 5 000.- Ft-ot vállaljanak fel, a két oltás különbözetét ( 13 900.- ), valamint a 3. oltás 
teljes összegét ( 18 900.- ) az önkormányzat vállalja fel. A 2010. évi költségvetést 55 600.- Ft-
tal,  a  2011.  évi  költségvetést  –  a  mostani  7.  osztályos  4  fővel  együtt  –  186 800.-  Ft-tal 
terhelné.
Kérem  a  testületi  tagokat  a  megelőző  oltás  pénzügyi  támogatásához  szíveskedjenek 
hozzájárulni.

Holczmann Péter képviselő: Már foglalkozott ezzel az előző képviselő-testület is, akkor úgy 
döntöttek,  hogy  a  következő  –  azaz  a  mostani  –  oltásnál  visszatérnek  erre.  Javaslom  a 
támogatást.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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57/2010.(XI.24.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 7. és 8. osztályos leány tanulók 
méhnyakrák elleni oltását az alábbiak szerint támogatja:

2010. évben 4 fő x 13 900.- Ft összesen: 55 600.- Ft ( 1. oltás ) 8. oszt.
2011. évben    4 fő x 13 900.- Ft összesen: 55 600.- Ft ( 2. oltás ) 8. oszt

4 fő x 18 900.- Ft összesen 75 600.- Ft ( 3. oltás ) 8. oszt.
4 fő x 13 900.- Ft összesen 55 600.- Ft ( 1. oltás ) 7. oszt.

A védőoltások támogatására az önkormányzat 2010. évi költségvetéséből 55 600.- Ft biztosít, 
a 2011. évi költségvetésbe 186 800.-  Ft kerül tervezésre.

A  képviselő-testület  megbízza  a  védőnőt,  hogy  az  oltások  beadásának  végrehajtásáról 
intézkedjen.

Felelős: Horváthné Holczmann Krisztina

Határidő: folyamatos

Kérdések, bejelentések

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

Kmft.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester         jegyző


