
J e g y z ő k ö n y v

Készült:  Pereszteg  Község  Önkormányzata  képviselő-testületének  2012.  augusztus  15-én 
tartott testületi ülésén.

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

Távolmaradását bejelentette: Holczmann Péter, Talhammer László képviselők

Sellei Tamás polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 
jelen van 5 fő, a testületi ülés határozatképes. Javaslatára a testület megállapítja az alábbi

N A P I R E N D E T :

1. Pinnye Község Önkormányzatának döntése intézményfenntartó társulás 
    - Általános Iskola – költségtérítésével kapcsolatban

   Előadó: Sellei Tamás polgármester

2. Közös hivatal megalakításának előkészítésével kapcsolatos feladatok

   Előadó: Sellei Tamás polgármester

3. Beszámoló az Általános Iskola 2011/2012.-es tanévi munkájáról

   Előadó: Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató

4. Fő utcai parkolók kialakításához Közútkezelői hozzájárulás
    feltételeinek ismertetése

   Előadó: Sellei Tamás polgármester

5. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

    Előadó: Sellei Tamás polgármester

1. Napirendi pont

    Pinnye Község Önkormányzatának döntése intézményfenntartó társulás 
    - Általános Iskola – költségtérítésével kapcsolatban

Sellei  Tamás  polgármester:  Az  előző  testületi  ülésen  a  képviselő-testület  Pinnye 
Önkormányzatának határozatára határozatot hozott, a társulási hozzájárulás vonatkozásában.
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A  pinnyei  önkormányzat  kezdeményezte  a  társulási  megállapodás  módosítását  arra 
vonatkozóan, hogy a következő tanévtől a település nem tud hozzájárulást fizetni az általános 
iskolás tanulók után, anyagi helyzetükre hivatkozással. Testületünk ezt a kérelmet elutasította. 
Azt követően a pinnyei testület módosította kérelmét, és kéri a hozzájárulás éves szinten, és 
tanulónként 200 000.- Ft összegben történő megállapítását.
Javaslom, hogy ezt a testület fogadja el, hiszen várhatóan 2013. január 1-jével a közoktatás 
rendszere jelentősen átalakul, és valószínű, hogy a társulási megállapodás is hatályát veszti.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület  5 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

27/2012.(VIII.15.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  20/2012.(V.21.)  határozatát  az 
alábbiak szerint módosítja:

A  képviselő-testület  hozzájárul  ahhoz,  hogy  Pinnye  Község  Önkormányzata  2013. 
szeptember  1-jétől  tanulónként,  és  éves  szinten,  200 000.-  Ft  hozzájárulást  fizessen  az 
Általános Iskola intézményi kiadások fedezetéhez.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  intézményi  társulási  megállapodás 
módosítására, majd annak aláírására. 

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.

2. Napirendi pont
        
   Közös hivatal megalakításának előkészítésével kapcsolatos feladatok

Sellei  Tamás  polgármester: A  közös  hivatal  kialakításával  kapcsolatban  döntést  kell 
hoznunk. A törvény 2013. január 1-jével lép életbe, s attól számított 60 napon belül kell a 
közös hivatal felállításáról rendelkeznünk. A megállapodás kialakításához elő kell készíteni, 
meg  kell  határozni  a  hivatal  működési  feltételeit,  létszámot,  ügyfélfogadási  rendet,  az 
ügyintézés  tárgyi  feltételeit.  Ez  többfordulós  egyeztetést  igényel,  ezért  célszerű  januárig 
elkészíteni a megállapodást, melyet január 1-je után életbe tudunk léptetni.
A  lehetséges  partnerek  közül  Sopronkövesd  és  Pinnye  szándéknyilatkozattal  elkötelezte 
magát, Röjtökmuzsajjal, Ebergőccel kíván közös hivatalt létrehozni. Nagylózs több fordulós 
megkeresés után sem döntött még szándékáról, Nagycenk szóbeli fogadóképességet mutatott 
irányunkban.

Juhász János képviselő: Nekünk fel kell vázolni egy tervet. Meg kell határozni, hogy milyen 
szolgáltatásokat kívánunk adni, jövőképet kell megfogalmazni.
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Zambóné Németh Ilona jegyző:  Ehhez először  el  kell  döntetünk,  hogy kivel  kívánjuk a 
közös  hivatalt  kialakítani,  mert  Nagycenkkel  is  más,  és  Nagylózzsal  is  más  feltételekkel 
állapodhatunk meg. Amikor megvan az irány, akkor kell olyan megállapodást kötnünk, hogy 
Pereszteg érdekei, szolgáltatásai ne sérüljenek.

Gáspár András képviselő: Az iskola lét mennyire befolyásolja döntésünket?

Sellei Tamás polgármester: Mivel az állam lesz az iskola fenntartója és működtetője, ez nem 
befolyásolja a csatlakozási irányt.

Zambóné  Németh  Ilona  jegyző:  Javaslom,  hogy  keressük  meg  Nagylózs  község 
polgármesterét  és  testületét,  hogy  nyilatkozzanak,  van-e  szándékuk  Pereszteggel  közös 
hivatalt létrehozni.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 5 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

28/2012.(VIII.15.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzata  továbbra  is  fenntartja  csatlakozási  szándékát  a  közös 
önkormányzati hivatal létrehozására, Pereszteg és Nagylózs község vonatkozásában.

A közös önkormányzati  hivatal  2013. január 1-jével történő megalakítása és az azzal  járó 
előkészületek  indokolják,  hogy  az  önkormányzatok  rövid  időn  belül  döntsenek,  mely 
községekkel kezdeményezik a megállapodást.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,  Nagylózs község képviselő-testületének 
és Polgármesterének írásos megkeresésére azzal a kéréssel,  hogy soron következő testületi 
ülésükön tárgyalják a peresztegi testület döntését, és döntésükről írásban értesítsék Pereszteg 
Község Önkormányzatának képviselő-testületét.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

3. Napirendi pont

             Beszámoló az Általános Iskola 2011/2012.-es tanévi munkájáról

Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató ( képviselő ):A leglényegesebb dolgokat az írásos 
előterjesztés tartalmazza. Külön öröm számomra, hogy a gyerekek a beszámolási időszakban 
nagyon  eredményesen  szerepeltek  a  versenyeken,  a  kompetencia  felmérés  eredményét  is 
jónak értékelem. 
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A létszám marad,  2 fő tanuló távozik az iskolából,  de két  tanuló jön helyettük.  Nagyobb 
változás a tanévben nem várható,  az 1. és 5. osztályban bevezetésre kerül a mindennapos 
testnevelés. December hónapig a pedagógiai programot módosítani kell, azt úgyis testület elé 
kell majd terjeszteni.

Juhász János képviselő: Ennyi osztálynak az emelt óraszámmal lehet testnevelés órát tartani 
a tornaszobában?

Koloszárné varga Elvira  iskolaigazgató:  Amíg jó  idő van addig a  sportpályán  tartjuk a 
testnevelés órákat. Rossz időben olyan foglalkozásokat tartanak a pedagógusok, amelyeket a 
terem nagysága és felszereltsége megenged.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 5 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

29/2012.(VIII.15.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  általános  iskola  2011/2012. 
tanévi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja.

Felelős: Koloszárné Varga Elvira
Határidő: azonnal 

4. Napirendi pont

    Fő utcai parkolók kialakításához Közútkezelői hozzájárulás
    feltételeinek ismertetése

Sellei Tamás polgármester: A Fő utcai – Faluház, turistaszálló – előtt parkolók kiépítéséhez 
építési engedély szükséges, az építési engedély kiadásához pedig közútkezelői hozzájárulás. 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. olyan feltétellel adta meg közútkezelői hozzájárását, ha az 
érintett út állami tulajdonba, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.  kezelésébe kerül. Az érintett 
út  az  országos  közúthálózat  része,  mely  állami  tulajdonban kellene,  hogy legyen,  viszont 
jelenleg önkormányzati tulajdonban és kezelésben szerepel az ingatlan nyilvántartás szerint. 
Nem  tudjuk  a  későbbiekben  elkerülni,  hogy  a  tulajdoni  viszonyokat  rendezzük,  amit  a 
tulajdonosnak  kell  kezdeményezni.  Az  eljárás  költségeket  von  maga  után.  A  parkolók 
kialakítását  pályázati  pénzből  tervezzük  megvalósítani,  melyhez  engedélyes  terv  kell.  Az 
építési engedély kiadásának feltétele a közútkezelői hozzájárulás megléte, melyhez igazolni 
kell, hogy az állami tulajdonba adást kezdeményezte már az önkormányzat. 
Másik lehetőség, hogy nem indítjuk az állami tulajdonba adását az útnak, másra adunk be 
pályázatot  a  várható  Leader  kiírásra.  Várhatóan  15  millió  forintra  lehet  pályázni 
településenként, így célszerű játszótér felújításával és bővítésével is kiegészíteni a pályázatot.

Gáspár  András  képviselő:  Eddig  mindig  gondot  jelentett  az  út  tulajdonjoga.  Célszerű 
rendezni, javaslom az állami tulajdonba adását. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 5 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

30/2012.(VIII.15.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
jelenleg  önkormányzati  tulajdonban  lévő,  az  országos  közút  hálózat  részét  képező  8629 
számú,  331/1;  256;  493  hrsz-ú  út  Magyar  Állam  tulajdonába,  a  Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs  Központ  vagyonkezelésébe  és  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.  kezelésébe 
kerüljön.

A képviselő-testület, mint tulajdonos megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az érintett 
útszakaszok tulajdonosi változásának átvezetéséről, és annak lebonyolításáról intézkedjenek.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
  Zambóné Németh Ilona jegyző

Határidő: Folyamatos

5. Napirendi pont

    Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

5.1. Posta Galamb Egyesület ingatlan bérleti ügye

Sellei Tamás polgármester: A Postagalamb Sport  Egyesülettől érkezett hivatalos kérelem, 
hogy az orvosi lakás udvarán lévő kamra helyiséget,  az önkormányzat  használatra  adja át 
postagalambok  átadás-átvétele  céljából.  Az  épület  nagyon  leromlott  állapotban  van,  a 
galambászok vállalják a felújítását.  Beszéltek az orvossal,  aki nem emelt  kifogást  a bérlet 
ellen. Tárolás nem történne, minden héten két alkalommal, szombaton és vasárnap kerülne sor 
a  madarak  gyűjtésére.  Orvosi  rendelési  időt  nem  érint.  Kérem  a  hozzászólásokat,  hogy 
megköthetjük-e a megállapodást, és milyen feltételekkel.

Koloszárné Varga Elvira képviselő: Mint egészségügyi intézmény területén, nem engedném 
a galambokkal kapcsolatos tevékenységet.

Pinezits  Tamás  alpolgármester:  Véleményem  szerint,  mint  ketreces  gyűjtés,  nem  sért 
egészségügyi előírásokat. Javaslom, hogy keressük meg írásban az ÁNTSZ helyi szervezetét 
szakhatósági véleményezésre. Ha ők nem emelnek kifogást, akkor nincs akadálya a bérletnek.
Ki kell kötni a parkolást is, a legcélszerűbb a kisközön történő parkolás lenne.

Juhász  János  képviselő:  Ha  az  ÁNTSZ hozzájárulását  adja,  akkor  hozzájárulok  azzal  a 
feltétellel, hogy a parkolás a kisközön történjen, a rendezet környezetről gondoskodjanak, és 
bérleti szerződés megkötésére is sor kerüljön.
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Gáspár András képviselő: Ha rendbe tartják a területet, nem lesz probléma.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 4 
igen, 1 nem szavazattal – minősített szótöbbséggel – az alábbi határozatot hozza:

31/2012.(VIII.15.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Postagalamb  Sport  Egyesület 
kérelmére az alábbi döntést hozza:

1.  A képviselő-testület  megbízza  a  jegyzőt,  hogy írásos  szakhatósági  véleményt  kérjen  a 
Győr-Moson-Sopron  Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szervétől, 
hogy tervezett tevékenység népegészségügyi szempontból engedélyezett-e.

2.  Engedélyezés  esetén  a  gépkocsik  parkolása  a  kisközön  történjen,  a  terület  rendszeres 
tisztántartásáról a galambászok gondoskodjanak.

3.  A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  adott  ingatlanra,  az 
önkormányzat nevében,  a bérleti szerződést az egyesülettel kösse olyan tartalommal, hogy az 
egyesület által befektetett felújítás értékét a bérleti díjba számítsa be.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: Folyamatos

Kérdések, bejelentések:

Sellei  Tamás  polgármester:  Már  tájékoztattam  a  testületi  tagokat,  hogy  a  Kisalföldben 
szeptember 13-án külön oldalt biztosítanak, külön címlappal a peresztegi hírek, események 
ismertetésére. 
A különszámból 1000 példányszámot kell  megrendelni,  így minden házhoz és a környező 
községekbe is el tudjuk juttatni a lapot. 
Itt  is  tudjuk  majd  reklámozni  és  részletezni  az  örökségvédelmi  nap  programját.  Kérek 
javaslatokat,  hogy  mit  szeretnének  a  képviselők  megjelentetni  az  újságban,  mi  az  amit 
fontosnak tartanak.

Gáspár András képviselő: Mindenképpen fontosnak tartanám, hogy a két templomról és a 
Kálváriáról is szó essen az újságban.

Juhász János képviselő:
- A szécsenyi lakosok szeretnének az örökségvédelem jegyében 6 db., kb. 6 m magasságú 
kislevelű hársfát telepíteni a szécsenyi temető melletti részen. Van a meglévő örökségünk, így 
pedig lenne, ami örökül marad az utókorra.
- A játszótér kialakítása a lakótelepen jelenleg milyen stádiumban van?
- A padkák, árkok, belterületi utak  állapota nagyon rossz és rendezetlen
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- A kukák állapota a szécsenyi parkban és a buszmegállókban nagyon rossz.
-  Kérem  a  jegyzőnőt,  hogy  a  parlagfűvel  kapcsolatos  hatáskörről  és  az  intézkedési 
lehetőségről szíveskedjék utánanézni.

Sellei Tamás polgármester: 
-  A játszótér  kialakítása  a  lakóparkban folyamatban van,  a  vállalkozóval  megbeszéltem a 
kivitelezés részleteit, hamarosan kezdi a megépítést.
- A kukákat a jelzett helyeken megnézem, és intézkedni fogok.
-   A parkgondozók által  használt  gépeket  rendszeresen kell  javítani,  karban tartani,  és  ez 
magas pénzügyi kiadással jár. Erre az évre már kimerítettük a tervezett keretet. 
 Az új lakóparkban kialakított játszóteret és környezetét is állandó jelleggel gondozni kell és a 
meglévő gépek állapota,  kapacitása arra  már  nem felel  meg.  Ha majd új  gép beszerzésén 
gondolkodunk, akkor profi gépben kell gondolkodni. Ami nekünk megfelelne kb. 650 ezer 
forint költséget jelentene. Nagy teljesítményű és durvább terület megművelésére is alkalmas 
gépre lenne szükség.
- Augusztus 20-i megemlékezésre  a templomkertben kerül sor.
-  A  polgári  védelem  állandó  feladatot  ad  a  veszély-elhárítási  és  a  mozgósítási  terv 
elkészítésére.  Az elmúlt  év kerültek a tervek átdolgozásra,  de most ismét  módosítani kell, 
nagyon sok változással. A polgári védelmi készültségi létszámot 17 főről 25 főre kell emelni, 
új emberek szervezése folyamatban van.
-  Szeptember  25-26-27-én  kerül  sor  a  Közigazgatási  Konferencia  megrendezésére 
Keszthelyen.  A  jegyzőnővel  jeleztük  részvételi  szándékunkat.  Bízunk  abban,  hogy  sok 
hasznos dolgot hallunk ami a járások és a közös hivatalok megalakulásával lesz kapcsolatos.
-  Ismét  megkezdődött  az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  erdő  gyérítése,  melyből  az 
önkormányzatnak az előző évihez hasonló mértékű bevétele lesz.
- Visszatérő probléma a községben a kamionok parkolása. Szóban már többször beszéltem a 
tulajdonossal és a használójával is, eddig csak ígéretet kaptam, hogy megoldják a más helyen 
történő parkolást. Szóltam a rendőröknek is, végső esetben az ő intézkedésüket kérem.

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

Kmft.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester jegyző


