
J e g y z ő k ö n y v

Készült:  Pereszteg  Község  Önkormányzati  képviselő-testületének  2011.  november  24-én 
tartott közmeghallgatásán.

Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Pinezits Tamás alpolgármester, Zambóné Németh 
Ilona  jegyző,  Farkas  Norbert,  Gáspár  András,  Holczmann  Péter,  Juhász  János, 
Talhammer László képviselők. A lakosság részéről 40 fő.

Sellei  Tamás  polgármester,  megállapítja,  hogy  a  7  fő  képviselőből  jelen  van  7  fő,  a 
közmeghallgatás határozatképes.
Javaslatára a testület megállapítja az alábbi

N A P I R E N D E T :

1. Tájékoztatás a községben folyó fejlesztésekről

    Előadó: Sellei Tamás polgármester

2. A 2012. év tervezett beruházásai, felújításai

     Előadó: Sellei Tamás polgármester

3. A lakosság közérdekű kérdései, bejelentései

1. Napirendi pont

    Tájékoztatás a községben folyó fejlesztésekről

Sellei  Tamás polgármester:  Tájékoztatja a közmeghallgatáson megjelenteket a községben 
folyó fejlesztésekről. ( melléklet szerint )

2. Napirendi pont

   A 2012. év tervezett beruházásai, felújításai

Sellei  Tamás  polgármester:  Tájékoztatja  a  közmeghallgatáson  megjelenteket  a  2012.év 
tervezett  beruházásairól,  felújításairól.  Ismerteti  a  „láncoskép”  környéke  felújításának 
tervkoncepcióit.

3. Napirendi pont

   A lakosság közérdekű kérdései, bejelentései

Bokor Tibor:  A kerékpárút  tervét  nem tartom megfelelőnek.  A legveszélyesebb területen 
nem tér le az országútról.
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Horcsicsák Csaba: Van-e elképzelés, hogy a láncoskép hova kerül, a testületnek mi erről az 
elképzelése?

Sellei Tamás polgármester: A testület véleménye megoszlik ebben a kérdésben, mint a falu 
lakosságáé  is.  Az  a  korrekt  eljárás,  hogy  alaposan  végig  járjuk  az  összes  lehetséges 
megoldást,  minél  több  embert  bevonunk  ebbe  a  kérdésbe,  és  azután  dönt  a  testület  a 
kivitelezésről. 

Varga  József:  Tudomásom  szerint  a  Örökségvédelmi  Hivatalnak  van  erre  vonatkozóan 
állásfoglalása.

Sellei Tamás polgármester: Igen, a szobor áthelyezéssel több probléma van. Az első, hogy 
ez egy műemlék,  az Örökségvédelmi Hivatal,  mint illetékes szakhatóság 2009. évben már 
adott  erre vonatkozóan írásos nyilatkozatot,  mely szerint  a szobrot nem lehet elmozdítani. 
Úgy korrekt ha végigjárunk egy olyan utat is, amely a hivatal véleményét módosíthatja, bár 
erre  nem sok  esélyt  látok.  A másik  probléma,  hogy az  elmozdításnak  van  a  legnagyobb 
költségvonzata.  Mivel  műemlékről  van szó, rendkívül körültekintően kell  eljárni.  Személy 
szerint egyetlen terv mellett sem vagyok elkötelezve, mint polgármester. Az összes lehetséges 
megoldást meg kell keresni, és a lehető legszélesebb körben ismertetni.

Bokor Tibor: A terv tartalmazza a buszmegálló áthelyezését is. Adhatná azt a lehetőséget, 
hogy az útvonal a szobrot az Ady Endre utca felől kerüli. Két útkereszteződés csatlakozok 
egy főútvonalba.

Sellei Tamás polgármester: Sajnos azt a Közúti Igazgatóság nem fogja megengedni. 

Filátz Tibor: Pereszteg láncoskép nélkül nem Pereszteg. Az áthelyezés véleményem szerint 
is problémás. Véleményem szerint meg kellene várni, amíg az elkerülő út elkészül.
Ha áthelyezésre kerül a buszmegálló, akkor megszűnik az, hogy a busz a gyógyszertár előtt 
megáll?  Tudom,  hogy  ott  nincs  megálló,  de  vannak  buszok,  amelyek  ott  megállnak. 
Mindenképp a falu lakosságának az érdekeit kell figyelembe venni.
A kerékpárúton gyermekek is közlekedni fognak, iskolába mennek, ezeket a dolgokat szem 
előtt kell tartani.

 Sellei  Tamás  polgármester:  M85-ös  elnevezéssel  van  folyamatban  a  terv,  legutolsó 
információk szerint 2020. évi befejezéssel. 

Farkas Istvánné: A láncoskép nem lehetne újra láncoskép? Több Peresztegről elszármazott 
ember kérdezi ezt, hogy nem lehet-e eredeti formájában visszaállítani.
Másik felvetésem, hogy a Csörgető pataknál,  a horgásztó felé, az út mellett  a híd gyámja 
nagyon leereszkedett, balesetveszélyes, teljesen benőtte a gaz. Kérem, hogy nézzék meg, és 
lehetőség szerint javíttassák meg. 
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Sellei Tamás polgármester: Szerintem semmi akadálya annak, hogy a felújításánál eredeti 
formájában kerüljön helyreállításra. A Csörgető pataknál megnézem a balesetveszélyes részt.

Kaltsits Józsefné: A peresztegi temető ravatalozója elé tetőszerkezet építése lenne célszerű. 
Kérem a testületi tagokat, hogy a feladatok rangsorolásánál kerüljön előre ennek a feladatnak 
a megvalósítása. 

Sellei Tamás polgármester: Az ácsmesterrel és a kőművesmesterrel megnéztük a ravatalozó 
épületét, árajánlatot kértünk a felújításra és az előtető megépítésére. A jövő évi költségvetés 
egyik tervezett  feladata  között szerepel a ravatalozó épületének teljes felújítása,  az előtető 
megépítésével.
A  tervezett  parkoló  kiépítésével  párhuzamosan  az  építésnek  több  vonzata  van.  Ha 
hangsúlyosabb feladatot nem kell megvalósítanunk, akkor ez a következő évben kivitelezésre 
kerül.

Filátz Tibor: Milyen idegenforgalmi elképzelései vannak az önkormányzatnak?

Sellei Tamás polgármester: Első lépésként úgy gondolom, hogy a meglévő értékeinket kell 
ápolni, megőrizni. Ennek a koncepciónak a része volt a kulturális örökségvédelmi nap. Fontos 
feladat,  hogy műemlékeinket,  köztereinket  rendben tartjuk.  Ez  az  idegenforgalmi  vonzerő 
alapja. Fejlesztésen, ami turistákat csábítana ide, még nem gondolkodtunk.

Filátz Tibor: A meglévő műemlékeknek a védelme nagyon fontos feladat kell, hogy legyen 
még  akkor  is,  ha  az  nem  az  önkormányzat  tulajdona.  A  környezetükben  megvalósuló 
beruházásoknak illeszkedni kellene az épülethez, annak a stílusához. Ilyen például az Ethofer 
Kft. tulajdonában lévő magtárépület, valamint a turistaház, amely szintén Széchenyi örökség. 
Ezek környezetének a kialakítása átgondolt terv alapján történjen.

Gáspár  András  képviselő:  A  folyamatban  lévő  településrendezési  terv  tartalmaz  helyi 
védelem alatt álló épületeket és szobrokat is, pontosan ilyen elgondolás alapján.

Sellei Tamás polgármester: A településrendezési tervhez igazodik, hogy a Fő utca 6. szám 
alatti épület helyi védelembe vételét is kértük a tervbe beépíteni, mint a település legrégebbi 
épületét.  Ha az önkormányzatnak lenne anyagi  lehetősége a megvásárlásra,  érdemes lenne 
ezzel  foglalkozni  akár  tájház,  vagy hasonló  jellegű  hasznosítás  céljából.  A tulajdonosa  is 
partner volt a helyi védelembe vételhez.

Varga József: Tervezi-e az önkormányzat új építési telkek, ipari terület kialakítását?

Sellei Tamás polgármester: A településrendezési terv - a lakossági fórumon is elhangzott 
ötleteket, és a testület javaslatát is figyelembe véve - tartalmazza több helyen építési telkek 
kialakítását.  Így maradt  a  tervben a  Kis  utca  másik  oldala,  a  Mező utcából  nyíló  szőlők 
területe, a Petőfi utca bal oldali folytatása. Újként szerepel a Fő utcai kertek vége, valamint 
Szécsenyben  a  kertek  vége.  Sajnos  a  területek  közül  egyik  sincs  az  önkormányzat 
tulajdonában, ez mind magánterület. A rendezési terv hosszabb távra készül, ezért a jövőbeni 
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lehetőségeket nem lehet kizárni. Az M85-ös út mellett jelöltünk ki új ipari területeket. Többet 
szerettünk  volna,  mint  amit  engedélyeztek.  A  Megyei  Földhivatal  nem  támogatja  a  jó 
minőségű földek művelésből való kivonását. 
A Szécsenyi falurészen még jelenleg is vannak nagyobb kihasználatlan iparterületek, melyek 
beépítésre várnak. 

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  a  polgármester  megköszönve  a  megjelenést,  a 
közmeghallgatást bezárja.  

Kmft.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester jegyző   


