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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2014. február 25.-én 

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 

 Juhász János   képviselő 

 Koloszárné Varga Elvira képviselő   

 Tallhammer László  képviselő    

 

 Percze Szilvia  jegyző 

 Csigó Kornél  kirendeltség-vezető 

 Lukácsné Kolonits Zsuzsanna jkv.vezető  

 

Sellei Tamás polgármester köszönti a képviselőtestület tagjait, megállapítja, hogy a testület  

teljes létszámmal jelen, határozatképes és ismerteti az ülés tervezett napirendjét, miszerint 

szeretne egy sürgősségi napirendet előterjeszteni a Sopron és Térsége Önkormányzati 

Társulás társulási megállapodásának módosítását.  

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: 

 

15/2014.(II.25.) önkormányzati határozat 

 

N A P I R E N DEK: 

 

1. Az Önkormányzat 2/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosítása 

2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete 

3. A Hegykő-Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás 

    Társulási Tanácsának ülésén hozott döntés támogatásáról                 

 4. Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás társulási megállapodás 

 5. Szent István király mellszobrának felállítása a Temető utca páros oldalán lévő  

    közterületen 

 6. Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztása 

 7. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása  

 8. Egyebek (telekkialakítások, lakásvásárlás)  

 

 

Sellei Tamás polgármester átadja a szót Percze Szilvia jegyző asszonynak. 

 

1. Az Önkormányzat 2/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosítása 
 

mailto:jegyzo@pereszteg.hu
http://www.pereszteg.hu/


2 

Készült: 2014. február 25.-i rendes Képviselő-testületi ülésen 

 

 

Percze Szilvia jegyző elmondja, hogy évente egy alkalommal módosítja az önkormányzat ezt 

a rendeletet. A tavalyi év költségvetésének számszaki tisztázása, lezárása ez valójában.  

Sellei Tamás polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatos kérdése 

vagy hozzászólása, mivel ilyen nem volt, szavazásra teszi fel a napirendi pontot. 

 

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

Képviselő-testület a 2013.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítását az 

alábbiak szerint: 

Pereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3./2014. (III.10.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  

2/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete 

 
Sellei Tamás polgármester szeretné kiegészíteni a második napirendi pont anyagát annyiban, 

hogy a Petőfi utcára betervezett 13 millió Ft-ot szeretném módosítatni, mert szélesebb útra 

kértem új ajánlatot, mert szerintem a lehető legszélesebb utat kellene megcsinálni (4,60 m), ez 

1,5 millióval lenne több. Ezt az ajánlatot még meg fogjuk versenyeztetni. Pénzfedezetünk lesz 

rá. Van önerőnk is egyéb pályázatokra is. Kéri ennek elfogadását. 

Kormányrendelet jelent meg azon önkormányzatok támogatására vonatkozóan, (a 

10./2014.(II.19.) BM rendelet) akiknek nem volt adóssága. Lakosságarányosan mi (1100-

2000 fő) 20 millió Ft-ot igényelhetünk ebből az alapból. Március 31-ig így 20 millió Ft-tal 

gazdálkodhatunk. A cél megjelölésével kell igényelni. Híd, járda, útépítés, épület felújítás, 

szociális tevékenység stb. tehát önkormányzati alapfeladatokra lehet igényelni. Percze Szilvia 

jegyző asszony elmondja, hogy felhasználni nem kötelező ebben az évben, de a célt meg kell 

határozni. Elképzelhető, hogy jövőre is megkapjuk újra ezt a 20 millió Ft-ot. Sellei Tamás 

polgármester szerint az út és járdaépítés megjelölése lenne célszerű, az mindig időszerű és 

szükséges és tudjuk jövőre is folytatni. 

A testület egyetértett a fentiekkel. 

Juhász János képviselő elmondta, hogy „megszondázta a lakosságot Szécsenyben”, hogy a 

temető kerítésre tervezett 4 millió Ft felhasználásáról mi a vélemény. Összegezve a lakosok 

többsége minimálisat költene a temető karbantartására (csak kapu, járda felújítás, 

karbantartás, egy szemét-konténer elhelyezése) és inkább a járdafelújításra, szélesítésre, 

iskola előtti parkoló kialakításra és/vagy buszváró építésre, kerékpár tárolóra költenének. 

Javasolja az emberek véleményét figyelembe venni! Előzetes felmérése alapján, a páros 

oldalon mindenképpen a járda javítását kell előtérbe helyezni és inkább a temető költségéből 

visszavenni. Ha a jövőben is várható 20 millió Ft, akkor fontos lenne egy buszváró tervezése 

is. 

Sellei Tamás polgármester javasolja a költségvetés ily módon történő módosítását. 

Szavazásra teszi fel a napirendet, hogy a javasolt módosításokkal fogadja el a testület: 

 

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

Képviselő-testület a 2014.évi költségvetési önkormányzati rendeletet az alábbi 

módosításokkal:  

Pereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4./2014. (III.10.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetéséről 
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3. A Hegykő-Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsának ülésén hozott döntés támogatásáról   
 

Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy az írásos anyag mellett két határozati javaslat is 

van, az egyik a jogszabály szerinti kötelező módosításról szól, a másik pedig a társulási 

fizetési kötelezettség pénzösszegének (36e Ft) elfogadásáról szól. 

 

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

Képviselő-testület  

 

16/2014.(II.25.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis 

Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás, Társulási Tanács javaslatára elfogadja, a 

Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba helyezése Önkormányzati Társulás 

Társulási megállapodás módosítását a jogszabályoknak előírt megfelelő tartalommal. A 

Képviselő-testület a döntését a Mötv. és az Önkormányzati SZMSZ szerint minősített 

többséggel hozza meg. 

 

Felelős: Sellei Tamás, polgármester 

Határidő: 2014. február 28. 

 

 

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

Képviselő-testület  

 

17/2014.(II.25.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis 

Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás, Társulási Tanács javaslatára elfogadja, az 

előterjesztés szerinti mellékletben foglalt fizetési kötelezettség teljesítését.  

 

Felelős: Sellei Tamás, polgármester 

Határidő: 2014. június 30. 

 
              
4. Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás társulási megállapodás 

 

 
Sellei Tamás polgármester elmondja, hogy a Társulás több féle szolgáltatást is ellát a 

térségben: családsegítő, gyermekjóléti és házi segítségnyújtást is. Ezeknek különböző díjai 

vannak. 50 %-ot fizetünk lakosságszám szerint és a másik 50 % az ellátott szám függvénye. 

Kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

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

Képviselő-testület  
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18/2014.(II.25.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fertőd Mikro-

térségi Szociális Intézményi Társulás társulási megállapodását a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja.  

 

Felelős: Sellei Tamás, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5. Szent István király mellszobrának felállítása a Temető utca páros oldalán 

lévő közterületen 

 
Sellei Tamás polgármester elmondja, hogy Békési István kezdeményezése a Szt. István 

szobor felállítása Pereszteg közterületén. Minden költséget ő visel, az Önkormányzat esetleg 

az alap elkészítését vállalhatná. A fiatal kori Szt. Istvánt ábrázoló szobor kb.2,10 m magas 

lesz. Békési úr a Temető utcába képzelte el a szobor helyét, de mivel közterületen kerül 

felállításra, kell a testület döntése. 

Juhász János képviselő megkérdezi, hogy milyen anyagból készül a szobor, és a helyszín 

miért éppen ott lenne? 

Sellei Tamás polgármester elmondja, hogy a szobor bronz készül, és a felajánló kérte, hogy 

ő jelölhesse ki a szobor helyét. 

Holzmann Péter képviselő is azt kérdezi, miért nem a templom kertben kerül felállításra? 

Sellei Tamás polgármester elmondja, hogy a templomkert nem az Önkormányzat területe, 

ha oda szeretné a felajánló elhelyezni, akkor az Egyházközséggel kell egyeztetni, de eddig ez 

nem merült fel. 

 

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

Képviselő-testület  

 

19/2014.(II.25.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az előzetesen beküldött terveknek 

megfelelően támogatja I. Szent István király mellszobrának a Temető utca páros oldalán 

lévő közterületen való elhelyezését, és felkéri a polgármestert, hogy a felajánlóval és az 

alkotóval egyetértésben jelölje ki a szobor helyét, oly módon, hogy az a településképpel, 

valamint a már meglévő emlékművekkel egységet alkosson.  

 

Felelős: Sellei Tamás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6. Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztása 
 

Percze Szilvia jegyző asszony elmondja, hogy a Helyi Választási Bizottság eddigi tagjait, 

akiknek nem jár le a megbízása megkeresték és ők vállalják is a tisztséget továbbra is. 

Németh Béláné nem vállalta, helyette Kaltsits Józsefnét javasolja tagnak. 

Kéri a jelölt elfogadását. 
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Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság tagjának Kaltsits Józsefnét.  

 

 

20/2014.(II.25.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Kaltsits Józsefné, 9484 

Pereszteg, Fő utca 19. szám alatti lakost a Helyi Választási Bizottság tagjának.  

 

 

7. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 

elfogadása 

 
Sellei Tamás polgármester elmondja, hogy fontos, hogy részesei maradjunk a kistérségi 

társulásnak, mert pl. a fogászati ellátás is ezen keresztül működik. Kéri a testületet, hogy 

fogadja el a társulási megállapodás módosítását.  

 

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

Képviselő-testület  

 

21/2014.(II.25.) önkormányzati határozat  

 

Pereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozati javaslat szoros 

mellékletét képező, 8. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási 

megállapodást, egyben felkéri és felhatalmazza Sellei Tamás polgármestert annak 

aláírására. 

 

Felelős: Sellei Tamás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 8. Egyebek (telekkialakítások, lakásvásárlás)  

 
-Kiss Gáborné (Fő u.16.) lakásvásárlási szándéknyilatkozata 

(megoszlanak a vélemények a testületben, hogy egyáltalán értékesítésre kerüljön-e?) 

 

 

Döntéshozatal: 3 igen, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül döntött a Képviselő-testület a 

lakás eladásának elutasításáról  

 

22/2014.(II.25.) Önkormányzati határozat: 

 

Pereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kiss Gáborné kérelmét, 

és úgy dönt, hogy a Pereszteg Község Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló 9484 Pereszteg, 

Fő utca 16. számú ingatlant nem értékesíti. 

  

Pereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a bérlőt a 

döntésről tájékoztassa. 

 

Felelős: Sellei Tamás 

Határidő: 2014. március 15.  
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-Telek kialakítás ügy 

(I. ütem, 16 telek, telekrendezései terv, tulajdonviszonyok rendezése, állapotfelmérés 

szükséges) 

Holzmann Péter képviselő javasolja, hogy aki területet ad, kapjon elővásárlási jogot, ha nem 

közművesítünk, akkor pedig kedvezményeket!) 

 

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

Képviselő-testület  

 

23/2014.(II.25.) önkormányzati határozat 

 

Pereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a lakótelkek 

kialakítási folyamatának elindítását a rendezési tervben szereplő I. ütem szerint, a Kiss utca 

nyugati végének északi oldalán. 

 

 

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

                                                         

 

Kmf 

 

 

 

Sellei Tamás                                            Percze Szilvia  

polgármester                                                  jegyző 


