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JEGYZŐKÖNYV
Készült:Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2013. március 26-án
megtartott rendes testületi ülésén.
Az ülés helye: Pereszteg Község Önkormányzat épülete
Jelen vannak: Sellei Tamás
polgármester
Pinezits Tamás
alpolgármester
Gáspár András
képviselő
Holczmann Péter
képviselő
Talhammer László
képviselő
Kovács József r.alezredes Sopron
Zambóné Németh Ilona aljegyző
Lukácsné Kolonits Zsuzsanna jkv.vezető
Sellei Tamás polgármester köszönti a jelenlévőkét és külön Kovács József rendőr alezredes
urat, aki a soproni Rendőrkapitányság KMB Alosztályának képviseletében van jelen.
Polgármester úr elmondja, hogy 2 fő képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen,
de a képviselő testület így is határozatképes. Ismerteti az ülés tervezett napirendjét.
Az ülés napirendje:
1. Tájékoztató a Soproni Rendőrkapitányság bűnüldözési tevékenységéről
Előadó: Sopron Város Rendőrkapitány
2. Háziorvosi, fogorvosi szerződések felülvizsgálata
Előadó: Zambóné Németh Ilona aljegyző
3. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási terve
Előadó: Zambóné Németh Ilona aljegyző
4. 2012. évi belső ellenőrzés intézkedési terve
Előadó: Zambóné Németh Ilona aljegyző
5. Pereszteg Község Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve
Előadó: Sellei Tamás polgármester
6. Helyi pályázatok elbírálása
Előadó: Sellei Tamás polgármester
7. Temető gondnokok megbízása
Előadó: Sellei Tamás polgármester
8. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek
Előadó: Sellei Tamás polgármester
Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület
elfogadta a napirendi pontokat.
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1. Tájékoztató a Soproni Rendőrkapitányság bűnüldözési tevékenységéről
Előadó: Kovács József rendőr alezredes (Sopron Város Rendőrkapitányság)
Sellei Tamás polgármester megköszöni Kovács József alezredes úrnak az előzetesen
megküldött beszámolót, és megkéri, hogy tegye meg hozzá szóbeli kiegészítését.
Kovács József alezredes elmondja, hogy KMB Alosztály munkatársai kötelesek heti egy
alkalommal minden hozzájuk tartozó településen járőrözni. Elmondja, hogy Pereszteg nem
számít „bűnügyileg fertőzött” településnek, de sajnos potenciálisan „áldozat” település elsősorban földrajzi fekvése miatt (főút halad át és több irányból is megközelíthető). Nem a
településen élők az elkövetők. Ilyenkor kell, hogy az önvédelmi érzék felébredjen és nagyon
fontos az együttműködés, úgy a lakosok egymás közt, mint a hivatalos szervekkel való szoros
kapcsolattartás terén.
A statisztikai adatok alapján az éves 11-16 bűncselekmény „nem számít soknak”, de
természetesen akit érint, annak az egy saját ügy is adott esetben, mindenképpen tragikus és
probléma.
Sellei Tamás polgármester megköszöni a beszámolót és elmondja, hogy érzik, tudják, hogy
szükség lenne a településen polgárőrségre, egyszer próbálkoztak is szervezéssel, de kevésnek
bizonyult a jelentkezők száma. Nagy figyelmet fordítanak az idegenekre és nem tűrik a
házalókat.
Holzmann Péter képviselő elmondja, hogy dicséret a két körzeti megbízottnak, nagyon jó
kapcsolatban vannak a lakosokkal, a képviselőkkel, tényleg mindig „megjelennek” és ha baj
van, vagy segítségre van szükség, mindig elérhetőek és haladéktalanul érkeznek.
Sellei Tamás polgármester szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását:
Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület
elfogadta a rendőrségi beszámolót.
10/2013.(III.26.) Határozat
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Soproni Rendőrkapitányság
bűnüldözési tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja.
Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

2. Háziorvosi, fogorvosi szerződések felülvizsgálata
Előadó: Zambóné Németh Ilona aljegyző
Zambóné Németh Ilona aljegyző elmondja, hogy a közegészségügyi szerv felhívására került
sor a szerződések felülvizsgálatára, aktualizálására, hogy a jelenleg érvényes törvényi
szabályoknak megfeleljenek. Az anyagok kiküldésre kerültek.
Sellei Tamás polgármester szavazásra teszi fel a 2. napirendi pontot:
Készült: 2013. március 26.-i rendes Képviselő-testületi ülésen
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Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület
elfogadta a szerződések aktualizálását.
11/2013.(III.26.) Határozat
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. január 1-jei hatálybalépéssel
jóváhagyja a vállalkozó háziorvosra vonatkozó feladat-ellátási szerződést, egyúttal hatályon
kívül helyezi Pereszteg Község Önkormányzata és a feladatellátó háziorvosi szolgálat között
1993. évben megkötött szerződést.
A képviselő-testület 2013. január 1-jei hatállyal jóváhagyja a vállalkozó fogorvossal 2001.
október 31-vel megkötött szerződés módosítását.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, a háziorvosi ellátás vonatkozásában az új
szerződés megkötésére, a fogorvos vonatkozásában a szerződés módosítására.
Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal.

3. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási terve
Előadó: Zambóné Németh Ilona aljegyző
Aljegyző asszony elmondja, hogy a Vagyongazdálkodási Terv készítése törvényi
kötelezettség – előre megadott szempontok szerint kell elkészíteni. Ennek eleget tettek. Írásos
formában a képviselő testület megkapta a tervezetet.
Sellei Tamás polgármester szavazásra teszi fel a 3. napirendi pontot:
Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület
elfogadta a tervezetet.
12/2013.(III.26.) Határozat
Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az előterjesztés mellékletét
képező Pereszteg Község Önkormányzatának Közép-és hosszútávú Vagyongazdálkodási
Tervét változtatás nélkül elfogadja.
Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

4. 2012. évi belső ellenőrzés intézkedési terve
Előadó: Zambóné Németh Ilona aljegyző
Zamboné Németh Ilona elmondja, hogy a közérdekű adatok nyilvántartása terén nagyon jó
pozícióban van a település, jó a megjelenés a honlapon.
Készült: 2013. március 26.-i rendes Képviselő-testületi ülésen
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Pinezits Tamás alpolgármester javasolja határidő módosítását a 2. pontnál (szeptember 30.
helyett május 30.), úgy lenne logikus.
Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület
elfogadta a módosítással a napirendi pontot.
13/2013.(III.26.) Határozat
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. évi belső ellenőrzés
intézkedési tervét, az abban megjelölt határidőkkel és feladatokkal, tudomásul veszi és
elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatok
határidőben történő végrehajtását folyamatosan ellenőrizze.
Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: folyamatos

5. Pereszteg Község Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve
Előadó: Sellei Tamás polgármester
A közbeszerzési Szabályzat szerint a nemleges tervezetet is el kell fogadni.
(Természetesen szükség szerint le lehet folytatni a közbeszerzési eljárást.)
Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület
elfogadta a napirendi pontot.
14/2013.(III.26.) Határozat
Pereszteg
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
Pereszteg
Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervét elfogadja, mely nemleges

Község

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

6. Helyi pályázatok elbírálása
Előadó: Sellei Tamás polgármester
Sellei Tamás polgármester elmondja, hogy három írásos anyag érkezett be.
1./ Emléktábla elhelyezése a faluház előtt- a volt fogolytábor emlékére (200e Ft)
Beadó: Szülőfalunkért Egyesület
Az ötlet jóváhagyásra került, a képviselő testület támogatja. A pontos hely meghatározása
szükséges (parkrész faluház előtt ), így a döntés későbbre tolódik.
Készült: 2013. március 26.-i rendes Képviselő-testületi ülésen
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2./ Két darab kandeláber elhelyezése a templom előtt (200e Ft)
Beadó: Egyházközség Pereszteg
A testület jóváhagyta, teljes összegben támogatja.
3./Könyv megjelentetésének nyomdai költségei- néprajzi gyűjtemény Pereszteg (180e Ft)
Beadó: Békési István
Megoszlott a testület véleménye a témában. Összefoglalva: a kiadásban nem kívánnak részt
vállalni, de az eredmény, a megjelent kiadvány ismerete függvényében anyagilag is
támogatásra kerülhet sor, esetleg reprezentációs ajándékként is lehet a könyvet hasznosítani.
Holczman Péter képviselő javaslata volt, hogy amennyiben értékes a kiadvány támogassák,
mert ami nekünk esetleg nem új, nem annyira érdekes, az utókornak maradjon meg!
Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület
elfogadta a napirendi pontot.
15/2013.(III.26.) Határozat
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a beadott pályázatokról az alábbiak
szerint döntött:
1. Fogolytábor emlékére az emlékhely kialakításának költségeit az önkormányzat
támogatja, a hely később kerül meghatározásra.
2. A templom elé kihelyezésre kerülő kandeláberek beszerzését az önkormányzat
támogatja maximum 200 000.- Ft összeg értékhatárig.
3. A Pereszteg néprajzi gyűjteményét bemutató könyv megírásának ötletét támogatja a
képviselő-testület, kiadási költségeit az önkormányzat nem támogatja.
Amennyiben a kész kiadvány áttekintés után elnyeri a képviselő-testület tagjainak a
tetszését, példányszámok vásárlásával kap támogatást a kiadvány.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről érdekelteket tájékoztassa.
Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: 2013. április 15.

7. Temető gondnokok megbízása
Előadó: Sellei Tamás polgármester
Sellei Tamás polgármester ismerteti, hogy a peresztegi temető gondnokságát 2013.április
01-től megbízás alapján bruttó 18e Ft-ért kerül elvégzésre.
A szécsenyi temetőben az eddigi gondnok (Jenő bácsi) vállalta továbbra is ellenszolgáltatás
nélkül a temető gondozását, köszönet neki érte ! (Holzmann Péter felhívta a figyelmet, hogy
valamilyen úton honorálni kell pl. üzemanyag a fűnyíráshoz stb.)

Készült: 2013. március 26.-i rendes Képviselő-testületi ülésen

6
Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület
elfogadta a napirendi pontot.
16/2013.(III.26.) Határozat
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a peresztegi temetőben a
temetőgondnok megbízását, a polgármester által javasolt 18 000.- Ft/hó bruttó bér
megállapításával, 2013. január 1. napjától.
Feladatait a megbízási szerződésben foglaltak alapján kell végrehajtania.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő. április 1.

8. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek
Előadó: Sellei Tamás polgármester
8.1. szennyvíztisztító beruházások ügye, (önrészt az állam előreláthatóan átvállalja, így az
önkormányzat arányosan visszakapja). Közbeszerzési eljárás folyik, még csak a paraméterek
ismertek, pontos terv nincs.
Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület
elfogadta a napirendi pontot.
17/2013.(III.26.) Határozat
Pereszteg Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény közművagyon-értékelésre és a gördülő fejlesztési terv elkészítésére –
ágazatonként 15 éves időtávra - vonatkozó rendelkezéseit, mely szerint az ellátásért
felelősnek, mint a víziközmű tulajdonosának a tulajdonában lévő víziközmű vonatkozásában
vagyonértékelést kell készítenie legkésőbb 2015. december 31-ig.
Elfogadja, ezen jogszabályi rendelkezések a Nagycenk és Térségének szennyvízelvezetése
és tisztítása c. projekt (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0021) keretében történő megvalósulásának
szükségességét, mivel a meglévő vagyontárgyakra vonatkozó vagyonértékelés, illetve mind a
meg lévő, mind az újonnan létrehozandó vagyontárgyak esetében a majdani gördülő
fejlesztési terv alapját képező, a projektterületre vonatkozó felújítási és pótlási terv a
támogatási ráta utólagos felülvizsgálatára irányuló kérelem mellékletét képezi.
Tudomásul veszi továbbá, hogy az erre vonatkozó tevékenységek finanszírozására a
projektben képződött maradványösszeg terhére, a módosított Pályázati felhívásban rögzítettek
szerint* van lehetőség. Az elszámolhatóságot és annak mértékét, valamint a
beszerzés/közbeszerzés megfelelőségét a Közreműködő Szervezet vizsgálja. Ezzel
kapcsolatban esetlegesen felmerülő további költségek - pl. beszerzési/közbeszerzési költségek
- a pályázót terhelik.
Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Készült: 2013. március 26.-i rendes Képviselő-testületi ülésen

7
8.2. Kovács László telek-visszavásárlási kérelme. Koovács László kérte, hogy a Keleti
lakóparkban megvásárolt telek ingatlanját az önkormányzat vásárolja vissza, mivel építkezni
anyagi problémái miatt nem tud, értékesíteni viszont nem sikerül neki.
Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület
elfogadta a napirendi pontot.
18/2013.(III.26.) Határozat
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kovács László telek visszavásárlási
kérelmét elutasítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az érdekelt értesítéséről intézkedjen.
Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: 2013. április 15.
8.3.„Kerékpár-barát Önkormányzat” létrehozása Leader kerékpáros hálózat, kerékpáros
turizmus fejlesztése céljából. Támogatási szerződéssel kell csatlakozni, hogy fejlődjön ez a
kezdeményezés.

8.4. Tájékoztatás : Április 26.-án Dávid Veronika 3 gitáros előadása(40 percben)
8.5. fűnyíró traktor árajánlatok – döntés vásárlás (1 millió Ft értékben)
8.6. Tűzoltóság jelzése, hogy sok tűzeset esetén helyi rendeletben kell szabályozni a
tűzgyújtás lehetséges módját, amennyiben nincs rendelet, minden egyes esetben be kell
jelenteni a tűzgyújtási szándékot. (Következő ülésre helyi szabályozás rendelet tűzgyújtás
illetve temető rendelet is készüljön! )
kmf

Sellei Tamás
polgármester

Készült: 2013. március 26.-i rendes Képviselő-testületi ülésen

Zamboné Németh Ilona
aljegyző

