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Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Intézményvezetők! Kedves érdeklődők! 

 

A Közmeghallgatás nyílt testületi ülés, melyen évente tájékoztatjuk az érdeklődőket a 
településen történtekről. 
A Közmeghallgatás az idei év eseményeit, a következő év/évek terveit tartalmazó 
polgármesteri beszámolóval kezdjük. A beszámolót követően lesz alkalmuk kérdéseiket, 
észrevételeiket, javaslataikat megfogalmazni. 
A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül. 
 

Településünk bevételeit az államkincstár által utalt, különböző feladatainkra kapott 
pénzösszegek, a helyben beszedett adók, az elnyert támogatások, pályázati források, előző évi 
megtakarítás adja. Gazdálkodásunk stabil, kötelezően ellátandó feladataink mellett 
fejlesztésre is jutott pénz. 
A helyben beszedett adókból 41 millió Ft, elnyert pályázati forrásokból mintegy 170 millió Ft 
állt rendelkezésünkre.  
Feladataink közé tartozik az óvodai ellátás, a védőnői szolgáltatás, a gyermekétkeztetés, a 
közvilágítás, a közterületeink karbantartása, a temetőgondozás, a szociális feladatok, 
kulturális feladatok, a közművek, ivóvíz és szennyvízkezelés, a hulladékszállítás stb., stb. 
Az idei évben 408 millió forinttal gazdálkodhattunk. Az óvodai nevelésre 39 millió, a védőnői 
szolgálatra 5,3 millió, a közvilágításra 4,2 millió, szociális feladatokra 4,2 millió Ft-ot adtunk ki. 
Költségvetésünk része az ívóvízellátással, a szennyvízkezeléssel kapcsolatos kiadások és 
bevételek kezelése, és hasonlóan átfutó tétel a településünk gesztorságával működő Sopron 
Környéki Orvosi Ügyelet gazdálkodása, mely 34  millió Ft állami támogatásból és a települések 
14 millió Ft összegű hozzájárulásából tevődik össze. 
Különböző pályázati forrásokból mintegy 170 millió forintot nyertünk, melyet teljes egészében 
fejlesztésre, felújításra fordíthattunk. 
Összegszerűen is a legjelentősebb ezek közül a Nagycenkkel közösen elnyert és megvalósított 
kerékpárút volt, melynek 298 milliós költségvetéséből településünk 87 millióval részesült. Híd 
épült az Ikván, gyalogos és kerékpáros út a két településrész között, biztonságos sávot kaptak 
a Széchenyi utca, a Fő utca és Kis utca kerékpárral közlekedői, nagycenki oldalról megépült a 
Vízállói kerékpáros út. Ehhez a pályázathoz nem ellett önerőt csatolni, járulékos költségeként 
jelentkezik a Fő utcában kialakított gyalogos átkelőhely közúti szabványoknak megfelelő 
megvilágítása, melynek kialakítása folyamatban van. 
A Belügyminisztérium által önkormányzati alapfeladatok ellátását segítő intézmények 
felújítására kiírt pályázatán nyertünk 16,8 millió Ft-t, melyből az orvosi rendelő, és a vele egy 
épületbe költöző védőnői szolgálat épületének belső felújítását, átalakítását oldottuk meg. 
A pályázati forrás a költségek 75%-ig volt biztosított, kötelező eleme volt a 25%  - 5,6 millió Ft 
- vállalása. A belső felújítás során lecseréltük a közmű bekötéseket, megújítottuk a villamos 
hálózatot, korszerűsítettük a fűtési rendszert, kialakítottuk a kötelező elemként szereplő 
mozgáskorlátozott WC-t, és akadálymentesítettük az épületet. A vállalt önrész mellett saját 
forrásból kapott bútorzatot mindkét szolgálat, 2,3 millió Ft költséggel és térburkolatos parkoló 



épült 1,5 millió Ft költséggel. Az épület külső felújítására, az emeleti szolgálati lakás felújítására 
a közeli jövőben kell forrásokat keresnünk.  
A TOP, azaz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül kiírt energetikai 
fejlesztéseket támogató pályázat által elnyert 70 millió Ft-ból újult meg az Óvoda és a Hivatal 
épülete. Az elnyert támogatást 9,5 millió Ft-tal kellett kiegészítenünk. Járulékos költségként 
közel 4 millió Ft-ot biztosítottunk óvodai és hivatali bútorokra, redőnyökre, egyéb kisebb 
tételekre. 
A fejlesztés keretében külső és padlásszigetelés, teljes nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, 
tetőfelújítás és héjazatcsere, napelemek, akadálymentesítés és mozgáskorlátozott WC került 
kialakításra. A fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen csökken fűtésszámlánk és 
villanyszámlánk. 
A hivatali munkák ütemezése és a telefonos rendszer megújítása miatt a költözést halogatjuk. 
Semmi nem sürgeti a visszaköltözést. 
Költségvetésünk része egyesületeink alapítványaink támogatása. A sportegyesületet évek óta 
változatlan összeggel 700 ezer forinttal támogatjuk az épület rezsiköltségeinek vállalása 
mellett. Az idén menet közben 200 ezer forinttal növeltük a labdarúgók támogatását. 
Az ÖTE évi 600 ezer forintos támogatását a megyei versenyen való részvétel költségeivel 
egészítettük ki. 
A Pereszteg Községért Egyesület, a Szülőfalunkért Egyesület, a Vöröskereszt, a Faluképek 
alapítvány egyaránt 80-80 ezer Ft éves támogatást kapott. 
Támogatjuk a felsőoktatásban tanuló nappali tagozatos hallgatókat a Bursa Hungarica pályázat 
keretein belül, idén 14 fő, jövőre 13 fő részesülhet évi tíz hónapon át havi 5-8 ezer Ft 
támogatásban, melyet az állam 5 ezer Ft keretig megdupláz. Ez évi 900 ezer Ft költséget jelent 
önkormányzatunknak. 
Továbbra is fontos feladatunk településünk komfortjának növelése, a szolgáltató település 
erősítése. 
A kormány meghirdette a Magyar Falu programját, melynek alappillérei többek között a 
belterületi utak felújítása, az önkormányzati alapfeladatok támogatása, a szolgálati lakás 
program szerepel. Ezek a területek minket is érdekelnek. A pályázati kiírások várhatóan a 
következő évben jelennek meg. Előnyt élveznek majd azok a pályázatok, amelyek a megjelenés 
pillanatában már kellően előkészítettek. Tervvel, engedélyekkel, költségbecsléssel 
rendelkeznek. 
Kész van a sport utca útfelújítási terve, a kisiskola előtt létesítendő parkoló terve, és készülünk 
a járda felújítására is. 
Pályázni szeretnénk az orvosi szolgálati lakás belső, és az épület külső felújítására. 
Sikeres pályázatunk eredményeként tudjuk felújítani a Fő utca Kis utca járdáját. A 
Belügyminisztérium által kiírt pályázaton 14,7 millió Ft-ot nyertünk, melyet 4.9 millió Ft saját 
forrással kell kiegészítenünk. A beruházás a következő évben valósulhat meg. 
A fejlesztések eredményeként megvalósult létesítmények fenntartása, karbantartása többlet 
feladatokat is hozott. A kerékpárút hómentesítése, a töltés az árok nyírása megnövelte a 
rendben tartandó közterületi felületet. Az öregedő gépparkot nagyobb teljesítményre 
alkalmas, több célra is használhatóval kellene felváltani. Ez több millió Ft saját erős beruházást 
jelent. 
Az önkormányzati alapfeladatok támogatásának keretében is számíthatunk kommunális gép 
beszerzésére, a külterületek karbantartására is alkalmas erőgép pályázati megszerzésében 
bízunk. 



A kormány támogatja a bölcsődei ellátás intézményét. Új bölcsődei épület is támogatható lesz. 
Képviselőtestületünk egyöntetűen kiállt a fejlesztés mellett. A tervezés előkészítése már zajlik, 
hogy a megnyíló pályázatra, kész anyaggal reagálhassunk. 
Nem lesz minden beadott pályázatunk nyertes, és lesznek olyan feladataink is, amelyeket saját 
forrásból kell finanszíroznunk. 
Ilyen az iskolai étkező tovább nem odázható felújítása, korszerűsítése, további út és 
járdaszakaszok felújítása, a csapadékvízelvezetés korszerűsítése. 
Ezeket a feladatokat szabad forrásaink függvényében a képviselőtestület rangsorolása szerinti 
sorrendben fogjuk megoldani. 
A fogorvosi rendelő felszabadulásával megoldódhat a községi könyvtári ellátási 
kötelezettségünk. A megyei könyvtárral szerződéses keretek között tudjuk biztosítani a leendő 
könyvtár és olvasó szoba kialakítását, felszerelését, működésének szakmai felügyeletét. 
Nekünk csak a könyvtáros személyéről, béréről kell gondoskodnunk. 
Településünk megtartó ereje múlik a szolgáltató jelleg, a lakosság komfortérzetének 
erősítésén. Ennek egyik fontos eleme a telekalakítás. Ez egyrészt fiataljaink helyben maradását 
segíti, másrészt a növekvő gyermeklétszám az óvoda, az iskola, a hivatal, és egyéb 
intézményeink pozícióját erősíti. Várhatunk nagy befektetőre, próbálkozhatunk a lakosság 
ösztönzésével, de legbiztosabbnak az önkormányzat tulajdonában lévő földterület telekké 
alakítása látszik. Ilyenünk egyelőre nincs. 
 
Tisztelt Érdeklődők! Tisztelt Megjelentek! 
A beszámoló nem érintette tevékenységünk, feladataink valamennyi elemét. 
Kérem, kérdezzenek, tegyék meg észrevételeiket, várom véleményüket, hozzászólásaikat! 
   


