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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2013. október 21.-én 

megtartott rendes testületi ülésén. 

Az ülés helye: Pereszteg Község Önkormányzat épülete 

Jelen vannak: Sellei Tamás                    polgármester 

                      Gáspár András                      képviselő 

 Holczmann Péter                  képviselő 

 Juhász János                         képviselő 

 Koloszárné Varga Elvira       képviselő      

 

 Hosszú Margit óvodavezető 

 Horváthné Holzmann Krisztina védőnő  

  

Percze Szilvia jegyző 

Lukácsné Kolonits Zsuzsanna jkv.vezető  

 

Sellei Tamás polgármester köszönti a képviselőtestület megjelent tagjait, valamint az 

intézményvezetőket és elmondja, hogy a képviselő-testület  határozatképes és ismerteti az 

ülés tervezett napirendjét. 

Pinezits Tamás alpolgármester és Tallhammer László képviselő jelezték, hogy nem 

tudnak részt venni az ülésen. Ismerteti a napirendi pontokat, megkérdezi van-e valakinek 

hozzászólása, esetleg kiegészítő javaslata. Ilyen nem volt, ezért szavazásra tette fel a 

napirendi pontok elfogadását: 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselőtestület 

elfogadta a napirendi pontokat. 

 

68/2013.(X.21.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Napirendi pontokat az 

alábbi tartalommal 

 

1. Beszámoló a Peresztegi Általános Iskola 2012/2013.tanévi munkájáról 

     Előadó: Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató 

 

2.  Beszámoló a Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda 2012/2013 tanévi munkájáról  

     Előadó: Hosszú Margit óvodavezető 

 

3. Beszámoló a védőnő 2012/2013.évi munkájáról  

    Előadó: Horváthné Holczmann Krisztina védőnő 

 

4. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek  
    Előadó: Sellei Tamás polgármester  

 

5. Közmeghallgatás  
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Sellei Tamás polgármester elmondja, hogy az Iskola ismertetőjét, az Óvoda, valamint  a 

védőnő írásos beszámolóját a képviselők megkapták. Átadja a szót Koloszárné Varga Elvira 

iskolaigazgató asszonynak, amennyiben szeretne szóbeli kiegészítést tenni, tegye azt meg. 

  

 

1. Beszámoló a Peresztegi Általános Iskola 2012/2013.tanévi munkájáról 

 Előadó: Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató 

 
Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató elmondja, hogy 92 gyermek jár az iskolába, 

ugyanúgy, mint az előző tanévben (a májusi események után csupán 4 gyerek ment át más 

iskolába).  

Megtörtént az átállás, rendben mennek a dolgok, az oktatás folyik, a 16 óráig való 

benntartózkodás az iskolában új dolog, amit még szokni kell.  

Sellei Tamás polgármester elmondja, hogy az intézménynek felénk nincs beszámolási 

kötelezettsége, de megköszönik a tájékoztatást, megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a 

tájékoztatóhoz illetve kéri annak elfogadását. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület 

megköszöni és tudomásul veszi az iskolai tájékoztatót. 

 

69/2013.(X.21.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Peresztegi Általános 

Iskola igazgatójának tájékoztatóját a 2012/2013. tanévi munkáról.  

 

A képviselő-testület megköszöni az iskolaigazgató, és kollégáinak egész éves munkáját, és a 

jövőbeni munkájukhoz is sok sikert kíván.   

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról az intézményvezetőt 

értesítse.  

 

Felelős:  Sellei Tamás polgármester 

Határidő:  2013. november 21. 

 

2.  Beszámoló a Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda 2012/2013 tanévi 

munkájáról  

Előadó: Hosszú Margit óvodavezető 

 
Hosszú Margit óvodavezető beszámol arról, hogy sikerült megint fejleszteni az óvodát, 

szépíteni az udvart, megfelelni az szülők igényeinek. Májusra 56 lesz a gyermeklétszám, 

Pinnyéről is jár 4 gyermek, őket az autóbuszra is kiviszik, tehát nagyon jók a feltételek,ők 

pedig mindent megtesznek, hogy minden gyermeket meg tudjanak tartani. Az Önkormányzat 

támogatását köszönik. 

Sellei Tamás polgármester elmondja, nagyon fontos, hogy minden gyermeket fogadjon az 

óvoda! Megkérdezi, hogy van-e kérdés a beszámolóhoz, amennyiben nincs, szavazásra teszi 

fel a beszámoló elfogadását. 
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Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület 

elfogadta az óvoda beszámolóját. 

 

 

70/2013.(X.21.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Peresztegi 

Napköziotthonos Óvoda vezetőjének tájékoztatóját a 2012/2013. évi nevelési munkáról.  

 

A képviselő-testület megköszöni az óvodavezető, és kollégáinak egész éves munkáját, és a 

jövőbeni munkájukhoz is sok sikert kíván.   

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról az intézményvezetőt 

értesítse.  

 

 Felelős:  Sellei Tamás polgármester 

Határidő:  2013. november 21. 

 

 

3. Beszámoló a védőnő 2012/2013.évi munkájáról  

Előadó: Horváthné Holczmann Krisztina védőnő 
 

Horváthné Holzmann Krisztina védőnő kiegészítésként elmondja, hogy ebben az évben 

emelkedik a születések száma az előző évekhez képest, több szülő vállal harmadik babát is. 

Jó az együttműködés az Óvodával, Pinnyén igyekszik meggyőzni a szülőket arról, hogy 

idehozzák gyermekeiket óvodába. Elmondja, hogy célkitűzése, hogy szeretné elvégezni a 

méhnyakrák-szűrés tanfolyamot, nagycenki kolléganőjétől tudja, hogy nagyon hasznos, a 

középkorú hölgyek is nagy számban felkeresik ezt a szűrést. A tárgyi feltételek adottak, az 

eszközök biztosítva vannak, a tanfolyam tavasszal indul. Holzmann Péter az egészségnap 

megrendezése felől érdeklődik. Javaslata, hogy egy mozgó-tüdőszűrést kellene megszervezni, 

természetesen nem kötelező jelleggel. Nagyon hasznos lenne. 

Sellei Tamás megkérdezi, hogy elfogadják-e a védőnői beszámolót: 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület 

elfogadta a védőnő beszámolóját. 

 

71/2013.(X.21.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Peresztegi védőnő 

tájékoztatóját a 2012/2013. évi munkájáról.  

 

A képviselő-testület megköszöni védőnő egész éves munkáját, és a jövőbeni munkájához is 

sok sikert kíván.   

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a védőnőt értesítse.  

 

Felelős:  Sellei Tamás polgármester 

Határidő:  2013. november 21. 
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4. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek  
Előadó: Sellei Tamás polgármester  
 

-önkormányzati tulajdonú vízműtelep átadása a Katasztrófavédelem, illetve Nagycenk 

részére 

 

A katasztrófavédelem szeretne Nagycenken, a jelenleg már használaton kívüli vízművek 

területén egy őrsöt létrehozni. 19 településnek van tulajdoni hányada ebben, (170 tízezred 

része van Peresztegnek ebben). Képlékeny még a dolog, helyileg Nagycenk lenne az ideális 

fekvése szerint, de Sopronkövesd erősen lobbizik, ingyen ajánlott fel közművesített telket erre 

a célra. Mindenképpen dönteni kellene, hogy Nagycenk tulajdonába kerüljön és ő adja majd át 

a Katasztrófavédelem részére. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

72/2013.(X.21.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eladja Nagycenk Nagyközség 

Önkormányzat részére a Nagycenk 0119/4 hrsz-ú, 19 önkormányzat osztatlan közös 

tulajdonában álló, szántó művelési ágú, 5323 m2 területű, 25.92 AK értékű ingatlan 

Pereszteg Község Önkormányzatára eső 170/10.000 tulajdoni hányadát.  

 

A vételár 50 Ft/m2.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza Sellei Tamás polgármestert az adásvételi szerződés 

aláírására.  

 

Felelős: Sellei Tamás  polgármester 

Határidő: szerződés szerint  

 

-Pál Gyula a rendezési terv módosítását kér a húsfeldolgozó területére, mert bizonyos 

pályázatokhoz szükséges lenne a terület GIP2 besorolása (gazdasági ipari terület). Eleve nem 

szántóterületről van szó, hanem vegyes terület, település központ a jelenlegi. Kb.250e Ft az 

adminisztratív része. Nem kell dönteni, megérdeklődjük, hogy a költségeket a kérelmező 

vállalja-e, vagy hogyan osszuk meg. 

Percze Szilvia jegyző: A testület nyilatkozzon, hogy támogatja-e a kérést. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő testület 

támogatja a kérést 

 

73/2013.(X.21.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Pál Gyula Pereszteg, 

Ikvapart 1. ( 583/15 hrsz ) sz. alatti vállalkozás kérelmét arra vonatkozóan, hogy a rendezési 

tervben a fent nevezett ingatlana átminősítésre kerüljön  GIP-E1 építési övezetre.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezési terv módosításával 

kapcsolatban árajánlatot kérjen a rendezési terv készítőjétől.  

 

Felelős: Sellei Tamás polgármester 

Határidő: következő testületi ülés   
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-helyi értéktár létrehozása és bizottság létesítése   

Bizottság létrehozása szükséges: Javaslat született, hogy legyen a mindenkori polgármester, a 

mindenkori egyházközségi vezető, a Faluképek alapítvány és a Szülőfalunkért alapítvány 

képviselői. (Ez esetben Sellei Tamás, Holzmann Péterné, Filátz Tibor, Pinezits György, 

Juhászné Sebestyén Andrea) 

Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy dönteni kell a bizottság tagjairól. Mindenkor 

bővíthető a bizottság. 
 

Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  és 1 tartózkodással a képviselő 

testület támogatja a bizottság tagjainak megválasztását 

 

74/2013.(X.21.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a magyar nemzeti értékekről és 

a hungaricumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdése és a magyar nemzeti 

értékek és a hungaricumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. §-a  

alapján 5 fővel létrehozza a Peresztegi Települési Értéktár Bizottságot. 

 

A Képviselő-testület a Peresztegi Települési Értéktár Bizottság tagjainak, Sellei Tamást 

(illetve a mindenkori települési polgármestert)  

Holczmann  Zsuzsannát, Juhászné Sebestyén Andreát, Filátz Tibort, Pinezits Györgyöt 

választja meg.   

 

A bizottság tagjait megbízza, hogy a helyi értéktár összeállítását, a Megyei Értéktárhoz 

történő aktualizálásokat és egyéb jogszabály által meghatározott feladatokat folyamatosan 

koordinálja. 

 

A képviselő-testület a települési értéktár megalakításával és működésével kapcsolatos 

eljárási szabályokra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező szervezeti és működési 

szabályzatot elfogadja.  

 

Felelős: Települési Értéktár Bizottság  

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 
-Intézményi Tanács megalakításának kérdése ( Iskolában alakult meg, a tanácsnak 3 tagja 

van. A mindenkori polgármester, 1 fő a nevelő-testület és 1 fő az SZM részéről. Véleményezési 

joggal rendelkezik sok lényeges kérdésben) 
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5.   Közmeghallgatás: 

 
Sellei Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. 

Elmondja, hogy Pereszteg Község 2013-ban 200 millió Ft-ból gazdálkodik, a törvényi 

változások következtében bevételeik jelentősen csökkentek. Ca. 40 millió Ft-tal csökkentek az 

adóból származó bevételek.  

Ezt ellensúlyozza, hogy az iskola fenntartása visszakerült az államhoz, valamint majd 10 

millió Ft-tal növekedett az óvodai normatíva, így hasonló kondíciókkal gazdálkodnak, mint az 

előző évben. Elmondja, hogy önerőből kátyú mentesítve lettek a község utcái, a Kántor köz 

aszfaltozásra került, valamint a Láncos-kép körüli aszfal is felújítást nyert. Önerőből készült a 

peresztegi ravatalozó előtető, a szécsenyi temetőben a járda, az óvodában a játszóvár, ezek 

csak a nagyobb beruházások voltak, a teljesség igénye nélkül. 

 

Pályázati forrásból folytatódott a Fő utcai parkolók építése, és egy másik pályázattal a 

szécsenyi park játszótere újult meg, valamint a lakópark zöldövezete is szebbé vált, sétáló 

utak, pihenőpavilonok és tűzrakó helyek kerültek kialakításra.  

Támogatást kaptak az egyesületek és alapítványok.  

A „Szeretlek Pereszteg” rendezvény fél millió Ft-ba került, valamint fél millió Ft került 

elkülönítésre a helyi pályázati alapba, melynek keretén belül könyvkiadás (Békési István 

könyve), receptfüzet kiadása, valamint a templom előtti kandeláberek felállítása. A 

sportegyesület pályázati támogatása külön pénzösszegből történt meg. 

 

Törvényi változások és előírások folytán társult a község a Nagycenki Közös Önkormányzati 

Hivatalhoz. A hivatali munka ugyanazzal a létszámmal, változatlan ügyfélfogadással, 

zökkenőmentesen folyik. A közös hivatal külön költségvetéssel működik, melynek vezetése 

éppen a peresztegi hivatalnál történik. 

 

Az iskola állami fenntartás alá került, szerencsére a felső tagozat átszervezését a miniszter 

nem támogatta.  

 

Következő évre tervezzük a lakópark pályázati forrásokból való továbbfejlesztését, a 

szécsenyi játszótér és zöldövezet, a Napsugár utca zöldterületeinek rendezését (Csörgető 

patak melletti rész). 

Sajnos a Pereszteg - Szécseny közti kerékpárút támogatásával nem számolhatunk. 

Gyalogjárdáink és útjaink állapotát tovább kell javítani. Tervezzük a temetők további 

szépítését. Lakossági igényre a temető vasút felöli oldalán parkolót alakítunk ki, melyhez a 

szükséges értékarányos földcsere, már megtörtént. 

 

A középületek állagmegóvására is gondolni kell és szükséges pénzt elkülöníteni. Az óvoda 

belső felújítására 14 millió Ft-os pályázat van beadva, várjuk a döntést.  

10 milliárd kerül szétosztásra azon települések között, akiknek nem volt adóssága. Pereszteg 

is ebbe a körbe tartozik. 

 

Látványterv van a faluház előkertjének megújítására, itt egy Leader pályázati forrásban 

reménykednek.(bemutatásra került a látványterv) 

 

 

Sellei Tamás felkéri a jelenlevőket, tegyék fel kérdéseiket, esetleges javaslataikat. 
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Both Ágoston: Hogyan készülnek a télre, a hó eltakarításra ? Korábban volt szó hóeke 

vásárlásról is? A csatornafedelek és az úttest megsínylette az elmúlt évi hó eltolást. Mindez 

valószínű a gépeknek sem tett jót… 

 

Sellei Tamás: Hatalmas munkát végeztek az Ethofer Kft dolgozói a rendkívüli időjárási 

viszonyok között, ismételten köszönet érte. Tárgyaltunk már velük, hogy van egy olyan 

ekéjük, amit a töktermés gép elé terelésére használnak, ehhez egy gumi betétet kell majd 

venni, ezt az Önkormányzat vállalja és továbbra is az ő segítségükre számítunk. 

 

Pinezits György: Urnafal kialakítása felől érdeklődik. 

 

Sellei Tamás elmondja, hogy a tervek között már szerepel az urnafal kialakítása. 

 

Gáspár András: Kisebb szépséghibák, egyenetlenségek vannak a szobor körüli szinteknél. 

 

Sellei Tamás válasza, hogy a kivitelezővel korrigáltatják. 

 

További kérdés, észrevétel nem volt, Sellei Tamás megköszönte a részvételt és bezárta a 

közmeghallgatást. 

 

 

 

 

kmf 

 

 

Sellei Tamás                                            Percze Szilvia  

polgármester                                                  jegyző 


