
Kö zmeghallgata s 2015 

 

Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Intézményvezetők! Kedves érdeklődők! 

 

A Közmeghallgatás nyílt testületi ülés, melyen évente legalább egy alkalommal tájékoztatjuk 

az érdeklődőket a településen történtekről. 

A közmeghallgatást az idei év eseményeit, a következő év/évek terveit tartalmazó 

polgármesteri beszámolóval kezdjük. A beszámolót követően lesz alkalmuk kérdéseiket, 

észrevételeiket, javaslataikat megfogalmazni. 

A közmeghallgatásról ugyanolyan jegyzőkönyv készül, mint a testületi üléseinkről. 

 

Településünk évek óta hasonló kondíciókkal gazdálkodik. Költségvetési főösszegünk 192 797 

ezer forint, mely tartalmazza Sopron környéki települések orvos ügyeleti ellátásának 

pénzügyeit is. 

A költségvetésünkből látjuk el alapfeladatainkat, működtetjük az óvodát, a védőnői 

szolgálatot, gondoskodunk az alapszolgáltatásokról, a közvilágításról, a temetők 

működtetéséről, utak, járdák, parkok, közterületek karbantartásáról. 

Rendezvényeket szervezünk, támogatjuk működő egyesületeinket, alapítványainkat. 

Az óvoda működtetése 34 millió forintba kerül, ezt az összeget az állami normatíva szinte 

teljesen lefedi. 

Harmadszor adtunk be pályázatot fűtéskorszerűsítésre, szigetelésre, felújításra, ezúttal is 

forráshiányra hivatkozva utasított el bennünket a Belügyminiszter. (ellenőrzés!!!) 

Az iskola állami működtetése ellenére segítünk az intézménynek. Felújítottuk a Kisiskola 

balesetveszélyessé vált bejárati oszlopait és lépcsőit, két tanterem kifestésének költségét 

bevállaltuk. Az étkező külső felújításához szükséges anyagok egy részéhez (800 ezer Ft 

értékben) pályázati úton jutottunk, a fennmaradó költségek minket terhelnek. 

A védőnői szolgálatot helyben látjuk el. A szolgálat ellátásaink összköltsége 4,1 millió forint, 

melyet teljes egészében fedez az OEP-től érkező támogatás.  

 A családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátására a Fertődi Mikro-térségi Szociális 

Szolgáltató Központtal kötöttünk szerződést. 

Ezt a szerződést bár meg voltunk elégedve a szolgálat munkájával, törvényi változás miatt fel 

kell bontanunk, és a Lövői Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálathoz kell csatlakoznunk. A 

törvény azt mondja ki, hogy csak a székhelytelepülés szolgáltatójával végeztetheti el a 

társtelepülés a családsegítés és gyermekjóléttel kapcsolatos feladatokat. Mivel Nagycenken 

ezt a lövői szolgálat végzi, Peresztegen és Fertőbozon is velük kell megállapodni. A 

csatlakozás papírmunkái jelenleg is folynak, január elsejével meg fog történni a csatlakozás.  

Célszerű a házi segítségnyújtás feladatait is ezzel a szolgáltatóval végeztetni, ezt külön 

megállapodás keretében biztosítja Lövő. Ezen változások miatt a Lövői társulás ellátási 

területe 17-ről 23 településre nő. 



Az idei év fejlesztési forrásainak zömét a lakópark útjainak megépítésére, aszfaltozására 

fordítottuk. Ez 25,4 millió forintba került. 

Befejeztük és pénzügyileg lezártuk a Csörgető park, a Szécsenyi park pályázati pénzből 

történő megépítését. Köszönet a Pereszteg Községért Egyesületnek, mint pályázó 

közreműködőnek. 

Kicseréltük a Faluház székeit, a peresztegi temetőparkolóhoz kaput állítottunk, a szécsenyi 

ravatalozó ugyanolyan asztalt kapott, mint a peresztegi, kitisztítottuk a Malom árok Petőfi u. 

alatti szakaszát, megújítva rajta a régi kisvasúti hidat, a nagyobb kátyúkat kijavítottuk. 

A fél millió forintos helyi pályázati alapból iskolai tanulmányutat, a nyári hittan tábort, és a 

fogolytábor emlékhelyének kialakítását támogattuk. 

Az eddigiektől eltérő lesz az idősek köszöntése. Örvendetes, hogy a vacsorás köszöntésre 

szóló meghívót 100 fő elfogadta. Az iskolások köszöntő műsora után szerény vacsora és 

harmonikaszó mellett lesz alkalmuk beszélgetésre. 

Megrendeltük településünk biztonságának növelése céljából a kamerarendszert, melyet több 

lépcsőben kívánunk megvalósítani. A 12 kamera fogadására képes rendszer és négy kamera 

volt az idei tervünk, de az Eon nem szerelte fel a betáplálásokat a tervben szereplő 

oszlopokra. A kivitelező bármely pillanatban kész a további munkákra. 

A 12 kamera helyének kiválasztása úgy történt, hogy valamennyi utunkat, 

temetőbejáratainkat, a faluközpontot ellenőrizni tudjuk nappal és éjszaka egyaránt. 

A Hivatal komfortjának növelése céljából klímaberendezések felszereléséről döntöttünk. A 

korszerű berendezések a hűtés mellett fűteni is képesek, fogyasztásuk a jelenlegi gázfűtésnél 

olcsóbb. Tervezzük és reményeink szerint pályázati forrás segíti az áramtermelő napelemek 

felhelyezését, mellyel a hivatal, a védő és a gyógyszertárral együtt a sokat fogyasztó 

kábeltelevíziós terem teljes áramellátását ingyenessé tehetjük. 

Egyesületeink közül legnagyobb támogatást a labdarúgók (600 e) és tűzoltók (400 e) kapják, 

támogatásban részesül a Vöröskereszt helyi szervezete, a Rend őrei, s nem kérünk 

hozzájárulást szabadidős tevékenységben termeinket használóktól sem. 

Az egyházközség templomfelújításának befejezésére kiemelt támogatást, összességében 2,5 

millió forintot szavaztunk meg. 

Velük közös gyűjtés eredményeként támogattuk a kárpátaljai magyarság nehéz helyzetben 

lévő rászorultjait is.  

Ma döntöttünk a felsőoktatásban tanulók ösztöndíjazásáról is. A Bursa Hungarica rendszer a 

képviselőtestület által megszavazott összeg mellé ugyanannyit téve segíti diákjainkat. Az idei 

évben 15 tanulót támogatunk tíz hónapon át havi …Ft-tal. 

Bizonyára Önök is gyakran hallják, hogy elindult a 2020-ig tartó Európai Uniós pályázati 

ciklus. A kormány a rendelkezésre álló összeg 60%-át gazdaságfejlesztésre, 

munkahelyteremtésre kívánja fordítani. 

Az önkormányzatok elsősorban a Területi Operatív Programon keresztül juthatnak pályázati 

pénzhez, mely forrásokat a megyei közgyűlés oszt el. A megye jogú városok elkülönített 

forrásokra pályázhatnak. 

A következő évek terveit a megjelenő pályázatok irányához kell igazítanunk. 



Fontos, hogy a megjelenő pályázatokhoz szükséges önrész a rendelkezésünkre álljon. 

A jövő évi költségvetés kialakításakor ez lesz az alapvető szempont, a lehető legtöbb pénzt 

hagyjunk pályázati önrészre.  

Reménykedünk benne, hogy lesz pályázati irány a Pereszteg-Szécseny kerékpárút 

megvalósításához. 

Továbbra is tervezzük az óvoda felújítását, az orvosi rendelő teljes akadálymentesítését, 

felújítását, energetikai korszerűsítéseket, a Faluház öltözőkkel, kisteremmel történő 

bővítését, kommunális traktor beszerzését. Ezen célok megvalósítására elsősorban pályázati 

forrást várunk. 

Terveink között szerepel a Szabadság utca aszfaltburkolatának felújítása, árkainak rendezése, 

a Sport utca felújítása, további járdaszakaszok felújítása, a Temető, a Sport, a Széchenyi 

utcában. 

Pótolni fogjuk a megöregedett és veszélyessé vált Sportpálya melleti játszóteret, pótolni kell 

a peresztegi temető oldalkerítését, megfontoljuk urnafalak építését. 

 

Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt intézményvezetők! Kedves érdeklődők! 

 

Beszámolómban nem érintettem munkánk, tevékenységünk, terveink valamennyi elemét.  

Kérem, tegyék fel kérdéseiket az eddig érintett vagy akár érintetlen témákban, mondják el 

észrevételeiket, javaslataikat! 

 

A Hulladékszállítás jelenlegi helyzete: 

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tanácsa elutasította 

csatlakozási kérelmünket. A Bük város tulajdonában lévő Parkom kft ellátná az elutasított 7 

település hulladékszállítását. Az érintett testületekkel együttesen szándéknyilatkozattal 

kértünk szerződéstervezetet. Folyamatos konzultációk mellett a szerződéses ajánlatra 

várunk. 

Amennyiben december 31-ig nem sikerül szállítót találnunk, a katasztrófavédelem kijelöl 

egyet. Ellátatlanul nem marad a település egyetlen napra sem. 

A legrosszabb esetben marad a jelenlegi szolgáltatás, a legjobb esetben sikerül hosszabb 

időre, teljesebb szolgáltatásra szerződni. 

 

Az M85 gyorsforgalmi út Pereszteg-Sopron szakasza megkapta a környezetvédelmi 

engedélyt, most az építési engedélyeztetési eljárás folyik. Pereszteget érintő 

nyomvonaltervek közül a településtől távolabb futót fogadták el. Ez a nagycenki 

csomóponttól érkezve halad át a balatoni úton, a Kálvária környezetében a vasút alatt, a 

Csörgető patak felett, a köblösi út alatt, majd Pinnye és Nagylózs között tart Csorna felé. 

(kép) 

A Csorna-Pereszteg szakasz környezetvédelmi engedélyeztetése folyik. Nyomvonalterve a 

nagycenki csomóponthoz való csatlakozásig érinti területinket. 

  



Hozzászólók: 

 

Farkas Istvánné: Az orvosi rendeléssel kapcsolatban sokan panaszkodnak, hogy nincs 

délutáni rendelés. Aki állandó délelőttös, még egy receptet se tud felíratni, ha kell.  

Sellei Tamás: Jelzem a doktor úrnak, szervezzen délutáni rendelést is. 

Farkas Istvánné: A Gyógyszertár tetején lecsúszott cserép van. A közelgő tél miatt is meg 

kellene javítani. 

Sellei Tamás: Már több cserepet megigazítottak ott közembereink, ahhoz a felső gerinc 

mellettihez szakember szükséges. Az iskola ebédlőjének felújításához hamarosan jönnek 

cserepezők, velük megcsináltatom. 

Pinezits György: Az utcai árusoknak kellene egy kulturáltabb árusítóhelyet, piacot kialakítani. 

A Faluház udvarát erre alkalmasnak találom. 

A szépen megcsinált Fő utcai járdákat néhány helyen elcsúfítják a parkoló autókból kicsorgó 

olajfoltok. Figyelmeztetni kellene a tulajdonosokat, takarítsák fel a foltokat, és előzzék meg a 

szennyezést. 

Sellei Tamás: Képviselő testület elé viszem, és megtárgyaljuk a piac kialakításáról szóló 

felvetést. 

Az olajfoltokat magam is felmérem és beszélek a tulajdonosokkal. 

Both Ágoston: Tüzelhetek-e a szőlőskert végében? 

Sellei Tamás: Igen. Itt a belterületei kertek végében a helyi rendeletünk szabályai szerint 

lehet égetni, (szeptember 15-től és május 15-ig 8.00.-18.00 óra között hétfőtől szombatig, 

vasárnap és ünnepnapok kivételével.) Az égetés napját a Tűzoltóságon is be kell jelenteni. Az 

égetésnél körültekintően járjunk el, legyen a közelben oltásra alkalmas eszköz, szerszám. 

Legyünk tekintettel a széljárásra, ne okozzunk másoknak kellemetlenséget, még a 

megengedett időben sem. 

A külterületen történő égetés szabályai szigorúbbak, azt nem helyi, hanem országos rendelet 

szabályozza. 

Varga Ferenc: A Szécsenyi temető mögött sok a hulladék. Mikor tűnik el az onnan? 

Sellei Tamás: Tavaly is elszállítottuk helyi vállalkozó segítségével, de az óta is valakik oda 

hordják zöld hulladékukat. Bízom abban, hogy most olyan hulladékszolgáltatási szerződést 

tudunk kötni, melynek része lesz a temetői hulladék elszállítása. Ha nem, akkor ismét saját 

költségünkön szállíttatjuk el.  

 

Köszönöm észrevételeiket, javaslataikat, érdeklődésüket! 

 

 

Pereszteg, 2015. november 17. (kedd) 


