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Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2014. január 15.-én 

megtartott rendkívüli testületi ülésén. 

 

Az ülés helye: Pereszteg Község Önkormányzat épülete 

 

Jelen vannak:  

Sellei Tamás   polgármester 

Pinezits Tamás  alpolgármester  

                        Gáspár András  képviselő 

Holczmann Péter  képviselő 

Koloszárné Varga Elvira képviselő   

Tallhammer László  képviselő 

Juhász János   képviselő    

 

Percze Szilvia  jegyző 

Csigó Kornél  kirendeltségvezető, jkv.vezető  

 

Sellei Tamás polgármester köszönti a képviselőtestület minden tagját, elmondja, hogy a 

képviselő-testület határozatképes és ismerteti az ülés tervezett napirendjét. 

Megkérdezi van-e valakinek hozzászólása, esetleg kiegészítő javaslata. Ilyen nem volt, ezért 

szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását: 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

Képviselő-testület a napirendi pontokat az alábbiak szerint: 

 

1/2014.(I.15.) önkormányzati határozat 
N A P I R E N DEK: 

 
1. A polgármester beszámolója a 672 hrsz-ra telepített konténerek ügyében  

(Pereszteg motel) 

Előadó: Sellei Tamás polgármester (szóban) 

 

1. A polgármester beszámolója a Pereszteg 672 hrsz-ú ingatlanra telepített 

konténerek ügyében (Pereszteg motel) 

 
Sellei Tamás polgármester elmondja, hogy Boros János György vállalkozó, településünk 

672. hrsz. számú ingatlanon tervezett beruházásáról telefonon értesültem először. Elmondása 

szerint motel építését tervezi, valamint a későbbiekben 10 db fagylaltárusító autó letelepítését. 

Tájékoztattam, hogy településünk építésügyi hatósága Sopronban található, az építést is ott 

kell kezdeményeznie. Tájékoztatott - szintén telefonos beszélgetés útján -, hogy az építést 

előre gyártott konténerekből tervezi megvalósítani, melyet Németországból szerez be. 

Megkérdezte, hogy elhelyezheti-e telkén a konténereket. Nyomatékosan felhívtam figyelmét 

arra, hogy én nem vagyok hatóság, az elhelyezést engedélyezni nem tudom, valamint építési 

engedély birtokában építési anyag tárolását sem tilthatom meg saját területén. 
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Készült: 2014. január 15.-i rendkívüli Képviselő-testületi ülésen 

 

 

Akkori állítása szerint az engedélyezési eljárás folyamatban van. A vállalkozó által e-mailben 

küldött látványtervet a képviselők is megismerhették. 

A vállalkozó kb. 20 db konténert helyezett el ingatlanán. A konténerek oly mértékben 

leromlott állapotot mutatnak, mely kétségessé tette, mind magam, mind a látványtervet 

megismerő képviselőtestület, mind a környék panaszt emelő lakosainak számára egy 

esztétikájában és komfortjában is színvonalas motel létrehozhatóságát. 

A szomszédos közterület felől készített fotók alapján is megállapítható, hogy a konténerek 

fémszerkezete korrodált, oldalfalai szétáztak, burkolata elöregedett, sérült, hiányos. Látványa 

megbotránkoztató, településképünket hónapok óta rombolja. 

A vállalkozóval a kialakult helyzetről január 15-i jelen képviselőtestületi ülésen számolt volna 

be, azonban - előzetes bejelentés és jelzés nélkül - nem jelent meg. 

A konténerek beépíthetőségéről tájékoztatást kértem egy soproni mérnöki irodától, mely az 

Önkormányzat több beruházásánál a műszaki ellenőrként alkalmaztunk, ő az elhelyezett 

konténereket gyakorlatilag építési hulladéknak minősítette. 

Az elmúlt időszakban a következő lépéseket tettem: 

 

 az építési szándék általam ismert adatainak bemutatásával állásfoglalást kértem az 

építési hatóságtól 

 

 az építési hatóságtól kértük tárgyi ügyben ügyfélként való szerepeltetésünket 

 

 levélben fordultunk az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Felügyelőséghez, és felhívtuk a figyelmüket az elhelyezett konténerek hulladék 

jellegére, illetve előadtuk, hogy véleményünk szerint ez a cselekmény nagymértékben 

rombolja Pereszteg településképét. 

 

Holczmann Péter képviselő, elmondja, hogy ő személy szerint is kétségesnek tartja a 

vállalkozó szándékait a motelt illetően, és félő, hogy az építmény inkább munkásszálló vagy 

egyéb kétes hírű hely lesz. 

 

Pinezits Tamás alpolgármester szerint az elhelyezett konténerelemek alkalmatlanok bármilyen 

építkezés kivitelezéséhez, melyet jogszabály megenged. 

 

Talhammer László képviselő, véleménye szerint a vállalkozóra már többet ne várjunk, több 

mint 45 perccel a megbeszélt időpont után sem jelentkezik. 

 

A testület a polgármester tájékoztatását elfogadta, és egyhangúlag állást foglalt az ügyben, 

hogy a konténerek eltávolítása az egész település érdeke. 

 

 

Egyéb kérdés és hozzászólás nem volt, Sellei Tamás polgármester az ülést bezárta. 

 

 

                                                            kmf 

 

 

 

Sellei Tamás                                            Percze Szilvia  

polgármester                                                jegyző 


