
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2012. január 16-án tartott 
testületi ülésén.

Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Pinezits Tamás alpolgármester, Zambóné Németh 
Ilona  jegyző,  Gáspár  András,  Holczmann  Péter,  Juhász  János,  Koloszárné  Varga 
Elvira, Talhammer László képviselők. 

A polgármester által meghívott: Czákler Lászlóné a Választási Bizottság elnöke

Sellei Tamás polgármester, 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. Koloszárné Varga Elvira képviselő eskütétele

    Előadó: Czákler Lászlóné a Választási Bizottság elnöke

2. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

    Előadó: Sellei Tamás polgármester

1. Napirendi pont

    Koloszárné Varga Elvira képviselő eskütétele

Sellei Tamás polgármester: Tájékoztatom a testületi tagokat, hogy Farkas Norbert képviselő, 
az előző testületi ülésen lemondott képviselői tisztségéről. 
A  2010.  október  3-i  választás  eredményeként,  a  következő  képviselő  Koloszárné  Varga 
Elvira, aki vállalja a képviselői megbízatást.
Felkérem Czákler Lászlónét a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a képviselőtől vegye 
ki az esküt.

Koloszárné Varga Elvira a képviselő-testület előtt a képviselői esküt letette.

2. Napirendi pont

   Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

       2.1. A polgármester tájékoztatója a 2011. évi CLXXXIX. Törvény
           - Magyarország helyi önkormányzatairól – rendelkezéseinek előkészületeiről

Sellei Tamás polgármester: 2013. január 1-jétől lép hatályba az önkormányzati törvény azon 
rendelkezése, hogy a 2000 lélekszám alatti településeknek közös önkormányzati hivatalt kell 



2.

létrehozni.  A  szomszédos  településekkel  folyamatosan  kell  tartani  a  kapcsolatot,  és 
érdemleges tárgyalásokat folytatni. Kérem a testületi tagok felhatalmazását arra vonatkozóan, 
hogy a települések polgármestereivel a testület nevében tárgyalásokat folytassak.

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

1/2012.(I.16.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló 2011. évi  CLXXXIX. Törvény 85.  § (1)  bekezdésében foglaltak 
alapján  kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy  a  törvény  rendelkezései  értelmében,  a  közös 
önkormányzati hivatal létrehozásához a szükséges előkészületeket meg kell tenni.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  tárgyalásokat  folytasson  a 
szomszédos települések polgármestereivel, az előzetes megbeszéléseken és egyeztetéseken, az 
önkormányzat nevében eljárjon, az előzetes szándéknyilatkozatot aláírja.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: Folyamatos

Kérdések, bejelentések:

Sellei  Tamás  polgármester:  A  PR  Telekom  felhívására  mindössze  30  fő  jelezte,  hogy 
befizeti a hálózat kiépítéséhez az önrészt. További fejlesztési lehetőségeket kell keresni.

Holczmann  Péter  képviselő:  A  T.Sistemnek  van  kiépített  hálózata  ők,  miért  nem 
fejlesztenek?

Sellei Tamás polgármester: A legjobb megoldás egy jól működő Kábel TV hálózat lenne. 

Sellei Tamás polgármester: 
- A rászorultak számára lehetne tűzifát vásárolni kedvezményes áron 2 000.- Ft/m³+szállítási 
költségért.  Rászoruló  eddig  nem  jelentkezett,  ezért  nem  igényeltük.  Ha  valaki  nagyon 
megszorul, saját fából is ki tudjuk segíteni.
-  A Gemenci  Erdőgazdaságnak  van  egy akciója,  hogy minden  újszülöttnek  ültessünk fát. 
Nyilvántartást kell vezetni, hogy hova kerülnek elültetésre a fák, ha elfogadjuk az ajánlatot. 
Mindenképp olyan területet kell kijelölni, ami hosszabb távban is megfelel. Kérem a testületi 
tagokat gondolkodjanak el a lehetőségen.

Gáspár András képviselő: Támogatom, és jónak tartom az ötletet.
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Sellei Tamás polgármester: 
-A  faluközpontban  térfigyelő  kamerák  elhelyezésére  kértem  árajánlatot.  Két  kamera 
felszerelése 600 ezer forintba kerülne, amit ennyi pénzért jelenleg nem tartok indokoltnak.
A következő évre tervezett feladatokkal kapcsolatban az alábbiakat mondja el:
- A peresztegi ravatalozó felújítására megkaptam az árajánlatot a kőművestől és az ácstól is, 
mástól is fogok kérni.
- Pereszteg-Széchenyi utca közötti kerékpárút terveinek elkészítése 1, 5 millió forint.
- Játszótér kialakítása, parkosítás a lakóparkban, 2 millió forint összegre kértem tervet + a 
parkosítás.
- Ami tervezhető kiadás, csapadékvíz-elvezetési pályázathoz önrész (sikeres pályázat esetén) 
faluközpont befejezéséhez önrész.
- Mező utcában, Soproni utcában fontos lenne az aszfaltozás, Fő utca páratlan oldalának a 
járda megépítését is tervbe kell venni – itt van terv, árajánlatot kértem -.
-  Szakmai  egyeztető  tárgyalás  megtörtént  a  faluközpont  felújítására.  Minden  új  terv,  egy 
újabb problémát von maga után. A legegyszerűbb az eredeti állapot melletti felújítás lenne.

Holczmann Péter képviselő:  A temetőben is  lehetne járdát építeni  azon a részen,  ahol a 
legszélesebb az út. A kettős kereszt Szécsenyben szintén felújításra szorul.

Gáspár András képviselő:  A Fő utca legelső szakaszán lehetne útfelújítás,  nagyon rossz 
állapotban van.

Juhász János képviselő: A Széchenyi játszótér állapota nagyon rossz, felújításra szorul. A 
park állapot szintén nagyon rossz, szemeteseket ki kellene cserélni, vagy felújítani, ha lehet. 
A Széchenyi temető nyugati oldala nagyon rossz állapotban van. A Széchenyi utca jobb felén 
az első és az utolsó ház előtt  a járdát szeretném, ha megépítenénk.  Ezeket a felújításokat 
szeretném, ha meg tudnánk valósítani a Széchenyi részen.

Sellei  Tamás polgármester:  Kérem a testületi  tagokat,  hogy a  következő  testületi  ülésre 
rangsorolják legfontosabbnak tartott feladatokat.

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

Kmft.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester jegyző
 

 


