
J e g y z ő k ö n y v

Készült:  Pereszteg Község Önkormányzati  képviselő-testületének 2011. június 9-én tartott 
testületi ülésén.

Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Pinezits Tamás alpolgármester, Zambóné Németh 
Ilona  jegyző,  Farkas  Norbert,  Gáspár  András,  Holczmann  Péter,  Juhász  János, 
Talhammer László képviselők.

A  polgármester  által  meghívott: Soproni  Rendőrkapitányság  részéről   Farkas  Gábor 
alezredes rendőrkapitány, Krenner József rendőrzászlós.

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

N A P I R E N D E T :

1.)  Rendőrkapitányság beszámolója a közrend, közbiztonság helyzetéről

      Előadó: Farkas Gábor alezredes rendőrkapitány

2.) Sportegyesület 2010. évi elszámolása

     Előadó: Práznek Norbert Sportegyesület elnöke

3.) Tűzoltó Egyesület 2010. évi elszámolása

     Előadó: Holczmann Péter tűzoltóparancsnok

4.) Községi könyvtár megszűntetése, mozgókönyvtár létrehozása

    Előadó: Sellei Tamás polgármester

5.) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

    feladatainak ellátásáról

   Előadó: Zambóné Németh Ilona jegyző

6.) Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

   Előadó: Sellei Tamás polgármester
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               1. Napirendi pont

                   Rendőrkapitányság beszámolója a közrend, közbiztonság helyzetéről

Farkas  Gábor  alezredes:  A  településen  Szoják  Gábor  teljesít  szolgálatot.  A 
bűncselekmények száma, ezen belül a lopások száma növekedett. A baleseti helyzet az elmúlt 
évben kedvező volt. Nagy horderejű dolog, ami a lakosság nyugalmát zavarta volna, nem volt. 
Probléma  még  mindig  a  85-ös  út  Győr  felől  bejövő  szakasza,  többször  tartunk  azon  a 
szakaszon sebességellenőrzést. A veszélyes útszakasz javítását követően, jelentősen csökkent 
a súlyos balesetek száma azon a részen.

Sellei  Tamás  polgármester:  A  helyi  megbízott  munkájával  elégedett  vagyok,  többször 
találkozom vele. Jelezzük a problémákat, és azonnali intézkedés történik. 

Juhász János képviselő:  Nagyon sok az olyan  motoros,  akik 200-220 km-es sebességgel 
közlekednek a 85-ös úton. Ellenük lehet tenni valamit? Több településen kihelyezésre került a 
sebességmérő készülék, amely a járművel közlekedőket figyelmezteti  a sebességre. Az Ön 
véleménye szerint van ennek eredménye? A beszerzésre és felhelyezésre van esetleg pályázati 
lehetőség?

Farkas  Gábor  alezredes:  A  motorosok  a  legnehezebb  kategória.  A  sebességmérő 
készülékeket jónak tartom, elsősorban lélektani hatásuk van, és sok esetben a figyelmeztetés 
lassítja a közlekedést is. Időközönként megjelenik ezzel kapcsolatos pályázat.

Juhász  János  képviselő:  A  település  központjában  található  hármasszobor  rendezetlen 
forgalmi helyzetet idéz elő. Nem lehet elmozdítani az Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalása 
szerint. A rendőrség alkothat-e arról szakvéleményt?

Holczmann Péter képviselő: Eddig csak a KRESZ szabályainak megsértése miatt történt a 
szobornál baleset.

Sellei Tamás polgármester: A rendőrség végez-e közbiztonsági felmérést?

Farkas  Gábor  alezredes:  Ha  szakvéleményt  kérnek,  csak  arra  vonatkozóan  tudunk 
nyilatkozni, hogy milyen baleset volt. Ha nem volt, akkor nehéz azt alátámasztani. Annyit be 
lehet vállalni, hogy bonyolult ott a forgalmi helyzet.

Sellei Tamás polgármester: A két településrész közötti útszakasz is nagyon veszélyes. Arra 
is kell megoldást találni.

Juhász János képviselő: A lopások értéke milyen nagyságrendű?

Farkas Gábor alezredes: Általában 20 ezer forint felettiek.
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Holczmann Péter képviselő: Meg vagyunk elégedve a kollégákkal. A helyi motorosokra is 
odafigyelnek, többször figyelmeztették őket, és lett is hatása.

Juhász János képviselő: Megkérem a kapitány urat, hogy a droggal kapcsolatban adjon rövid 
tájékoztatást.  Melyek  a  legjellemzőbb  drogfajták,  milyen  gyakorisággal  fordulnak  elő,  a 
településen vannak-e droggal kapcsolatos problémák?

Farkas Gábor alezredes: Rövid tájékoztatást ad a feltett kérdésekre.

Gáspár András képviselő: Az oktatás-nevelés a megelőzés leghatékonyabb eszköze.

Sellei  Tamás polgármester:  Igaz-e,  hogy aki  a  könnyebb  droggal  kezdi,  az  fokozatosan 
halad a keményebb felé, és egyre többen lesznek?

Farkas Gábor alezredes: Sajnos ez a jellemző.

Juhász János képviselő: Térfigyelő rendszerrel településen lehet-e találkozni?

Farkas  Gábor  alezredes:  Az  ország  nagyobb  városaiban  komoly  rendszerek  épültek  ki, 
nagyobb összegű támogatás volt erre. A törekvés és az igény megvan a településeken is. A 
lehetőséget törvény írja elő, a helyet a képviselő-testület határozza meg.

Sellei Tamás polgármester: Megköszönöm kapitány úr beszámolóját és a válaszokat. Úgy 
gondolom, hogy mindkét fél részéről hasznos volt a személyes találkozás. Kérem a képviselő-
testületi tagokat, a beszámolót szíveskedjenek elfogadni.

A napirendi kérdéssel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

26/2011.(VI.9.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  soproni  Rendőrkapitányság 
beszámolóját a közrend, közbiztonság helyzetéről, tudomásul veszi és elfogadja.

Felelős: Sellei Tamás polgármester

Határidő: azonnal

          2. Napirendi pont

             Sportegyesület 2010. évi elszámolása

Sellei Tamás polgármester: A Sportegyesület elnöke munkája miatt nem tud jelen lenni a 
testületi ülésen. Az elmúlt évben az egyesület vásárolt fűnyíró traktort, mely költségének egy 
részét  a  Rakja  és  Vidéke  Takarékszövet  által  nyújtott  támogatásból,  más  részét  az 
önkormányzati  támogatásból  fedezték.  Javaslom  az  elszámolás  elfogadását  azzal,  hogy  a 
későbbiekben az elszámolás egyensúlyt tükrözzön.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

27/2011.(VI.9.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Sportegyesület  2010.  évi 
elszámolását tudomásul veszi és elfogadja.

Felelős: Sellei Tamás polgármester

Határidő: azonnal

        3. Napirendi pont

            A Tűzoltó Egyesület 2010. évi elszámolása

Holczmann  Péter  képviselő,  tűzoltóparancsnok:  Az  egyesületnek  van  szponzori 
támogatása,  elsősorban  természetbeni  támogatásként.  Pénzmaradvánnyal  kezdtük  az  évet, 
ezért nincs meg az egyensúly az elszámolásban, a pénzmaradvány nem került feltűntetésre. 
Az egyesület rendszeresen részt vesz a versenyeken, továbbképzéseken, gyakorlatokon. 
A versenyeken rendszeresen nagyon szép eredményeket érünk el.

Juhász János képviselő: Mennyi az egyesületi tagok létszáma?

Holczmann Péter tűzoltóparancsnok: A létszám 60 fő, az általános iskolásoktól kezdve az 
idősebb korosztályig mindenki megtalálható. Április-május- június hónapokban gyakoribb az 
elfoglaltság, télen ritkábban mozgatjuk őket.

Sellei  Tamás polgármester:  Javaslom az elszámolás  elfogadását  azzal,  hogy a következő 
évben más felépítésű legyen a kivonat és az elszámolás.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

28/2011.(VI.9.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Tűzoltó  Egyesület  2010.  évi 
elszámolását tudomásul veszi és elfogadja.

Felelős: Sellei Tamás polgármester

Határidő: azonnal
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               4. Napirendi pont

                   Községi könyvtár megszűntetése, mozgókönyvtár létrehozása

Sellei  Tamás  polgármester:  Megkeresés  érkezett  hozzám,  hogy  a  sportpályánál  lévő 
tornaszoba melletti helyiséget csoportfoglalkozás céljából adjuk oda. A meglévő könyvekből - 
melyek  sajnos  nagyon  rossz  állapotban  vannak-,  amit  lehet  megmentenek,  és  könyvtárat 
működtetnének.  A  mozgókönyvtár  lehetősége  lenne  a  legmegfelelőbb,  mely  kistérségi 
szervezésben  működne.  A  működtetésre,  és  a  könyvállomány  bővítésére  1  millió  forint 
összegű támogatási lehetőség van, melyből több funkciót is meg lehetne valósítani.
A mozgókönyvtári ellátás létrehozásának első feltétele, hogy a régit, ami már több éve nem is 
működik,  a  nyilvános  könyvtári  jegyzékből  töröltetni  kell.  Probléma,  hogy  a  meglévő 
könyvek állapota nagyon rossz. 
A mozgókönyvtár működéséhez alkalmazni kell hivatalosan könyvtárost, minimum heti 2x2 
órai foglalkoztatásban.
A támogatás a működési kiadásokat biztosítja, a bér az önkormányzatot terheli. A döntésnél 
figyelembe kell venni azt, hogy ennek az önkormányzat részéről is lesz kiadása.

Zambóné Németh Ilona jegyző:  A polgármester  úrral  előzőleg  arról  beszéltünk,  hogy a 
soproni Városi Könyvtár szakemberét fel kell kérni, hogy előbb nézze meg a helyiséget, hogy 
azt elfogadják-e mozgókönyvtár működéséhez, és utána legyen döntés.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:

29/2011.(VI.9.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  jegyzőnő  javaslatát  figyelembe 
véve, a könyvtárral kapcsolatos döntést, későbbi testületi ülésre elnapolja.

A  képviselő-testület  megbízza  a  jegyzőt,  hogy  vegye  fel  a  kapcsolatot  a  Sopron  Városi 
Könyvtár illetékesével a helyiség alkalmasságának megállapítás céljából.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző

Határidő: 2011. július 15.

            5. Napirendi pont

               Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
               feladatainak ellátásról.

Holczmann Péter  képviselő:  A statisztika alapján 135 fő a  6-14 éves gyermekek száma. 
Nagyon szomorú, hogy ebből a létszámból szeptemberben 89 tanulóval lehet csak számolni.
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Sellei Tamás polgármester: A korosztály egy része az új lakótelepen él. A szülők vidékre 
járnak dolgozni, a gyermek ott tanul tovább, ahol elkezdte. Kisegítő iskolába is jár kb. 7-8 
tanuló. 

Juhász  János  képviselő:  A  beszámolóban  foglaltak  alapján  a  fiatalok  részére  nem  áll 
rendelkezésre olyan helyiség, ahol hasznosan tudnák eltölteni a szabadidejüket. A könyvtár 
témánál  említett  csoport  véleményem  szerint  alkalmas  lenne  arra,  hogy  programokat 
szervezzenek  a  fiataloknak.  Megfelelő  személyt  kell  keresni,  a  jövőbeni  feladatokat 
szélesíteni, meghatározni. Tovább kell lépni, megkeresni a lehetőséget a továbblépésre.

Sellei  Tamás polgármester:  Ha találunk  olyan  személyt,  aki  ezt  vállalja,  nem állunk  az 
útjába.

Zambóné  Németh  Ilona  jegyző:  Akik  a  könyvtár  működését,  és  egyéb  programok 
szervezését  önként  vállalták,  többgyermekes  családanyák,  esti  programokat  nem  tudnak 
felügyelni. Az említett fiataloknak nem a napközbeni foglalkoztatásával van probléma, az esti 
programjaikat  nincs  aki  felügyelje.  Volt  már  erre  próbálkozás  több alkalommal,  de  olyan 
felelős személyt nem találtunk, aki vállalta volna, hogy a fiatalokat összefogja. 

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

30/2011.(VI.9.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  Önkormányzat  a  2010.  évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

A  képviselő-testület  feladatként  határozza  meg,  hogy  az  ifjúság  mozgatására, 
foglalkoztatására meg kell keresni a lehetőséget a fejlődésre.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző

Határidő: Folyamatos

             6. Napirendi pont

                Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

                6.1. Erdősáv gyérítése

Sellei  Tamás  polgármester:  Az  elmúlt  testületi  ülésen  már  a  testület  elfogadta,  hogy 
tanfolyam kerestében az önkormányzat tulajdonában lévő erdősáv gyérítését elvégzik 1 300.- 
Ft /m³ áron. A gyérítés befejeződött, 40 m³ fa kivágására került sor. Az erdészünk még plusz 
60  m³  fa  kivágását  biztosítja  4 000.-  Ft/m³  áron.  Az  így  kitermelt  fát  az  önkormányzat 
13 000.- Ft /m³ áron tudja értékesíteni, az erdész közreműködésével.
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A gyérítés engedélyezett erdőterv alapján történik. Kérem a testületi tagok hozzájárulását a 
kitermeléshez, és az értékesítéshez.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

31/2011.(VI.9.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 
1 300.- Ft/m³ áron kitermelt 40 m³, valamint a 4 000.- Ft / m³ áron kitermelt fa értékesítésre 
kerüljön 13 000.- FT/ m³ értékben.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a fa értékesítéséről intézkedjen.

Felelős: Sellei Tamás polgármester

Határidő: Folyamatos

    6.2.   Malomárok térítésmentes tulajdonba adásának kezdeményezése

Zambóné Németh Ilona jegyző: Tájékoztatom a testületi tagokat, hogy a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Területi irodájától hiánypótlás érkezett.
A  felterjesztett  kérelemben  hiányosak  voltak  a  jogszabályi  hivatkozások,  ezért  kérem  a 
testületi tagokat, hogy a következő határozatot szíveskedjenek elfogadni.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

32/2011.(VI.9.)                      H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete,  a  Pereszteg  Község  belterületén 
lévő,  441 hrsz-ú kivett  művelési  ágú,  3611 m²  területű  – volt  malomárok – térítésmentes 
önkormányzati  tulajdonba  adását  kezdeményezi,  a  tulajdonosi  jogokat  képviselő  Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Irodája felé.

A tulajdonba adásra vonatkozó igény jogszabályi alapja a 2007. évi CVI. Törvény-  az 
állami vagyonról – 36. § (2) bekezdés c.) pontja.

A  benyújtott  dokumentumok  körét a  254/2007.(X.4.)  Korm.  rendelet  50-51.  §-ai 
határozzák meg.

Felhasználási  cél  : A  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  tv.  8.  §  (1) 
bekezdésében foglaltak szerinti településfejlesztés, településrendezés.
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Segítendő feladat: A módosítás alatt  lévő településrendezési tervben, a Fő utcai kertek vége 
építési  telkekként  kerül  feltűntetésre.  Az  átadásra  kért  terület-  mely  a  valóságban  már 
földútként funkcionál - közvetlenül a tervezett telkek mellett húzódik. A mellette lévő terület 
az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  földút.  A  két  terület  összevonásával  alakulna  ki  a 
közlekedésre  és  az  előírásoknak  megfelelő  szélességű  út.  A  kért  vagyonátruházás  az 
önkormányzati  törvényben,  a  települési  önkormányzat  feladatkörébe  tartozó, 
településfejlesztési és településrendezési célt segíti elő.

A képviselő-testület  tudomásul veszi,  hogy a tulajdonba adás költségei az önkormányzatot 
terhelik.

A képviselő-testület  megbízza a polgármestert,  hogy az ingatlan önkormányzati  tulajdonba 
adását az illetékesnél kezdeményezze, a szerződés megkötéséről intézkedjen.

Felelős: Sellei Tamás polgármester

Határidő: 2011.06.15.

    6.3. A peresztegi Római Katolikus Templom felújításának támogatása

Sellei  Tamás  polgármester:  A  Katolikus  Egyházközség  június  18-án  jótékonysági  bált 
rendez a templom felújításának támogatására. Javaslom a képviselő-testület tagjainak, hogy 
100 000.- Ft-os összeggel járuljunk hozzá a bevételéhez.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

33/2011.(VI.9.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete  100 000.-  Ft összegű vissza nem 
térítendő  támogatást  állapít  meg  a  Katolikus  Egyházközség  javára  a  peresztegi  templom 
felújítási költségeinek támogatására.

A  képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  pénzösszeg  átutalásáról  az 
egyházközség javára intézkedjen.

Felelős: Sellei Tamás polgármester

Határidő: 2011. június 30.

Kérdések, bejelentések

Sellei Tamás polgármester:
- GET cég ajánlatot tett az energetikai számlák felülvizsgálatára. Az ajánlat szerint minden 
feltárt és visszautalt összeg után 50 %-os sikerdíjat kérnek. Időközben az E.on-tól több mint 
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4 500/E Ft túlszámlázás került kimutatásra, melyet számlánkra utalnak, így a felülvizsgálat 
már tárgytalanná vált.
-  A  REKULTÍV  Kft.  lomtalanítása  befejeződött.  Pontos  összeget  még  nem  tudunk, 
megközelítően  150  ezer  forint  többletkiadást  jelent  az  önkormányzatnak,  a  térítésmentes 
szállítás felett.
- A Szennyvíztároló pályázat nyert 560 millió Ft beruházási összeggel, 5 község társulásában, 
Nagylózs gesztorságában.
-  Tájékoztató  a  csapadékvíz-pályázat  helyzetéről,  az  ellenőrzés  és   hibák  javítása 
folyamatosan történik.
- Új csapadékvíz-elvezetési pályázat jelent meg, kérem a testületi tagokat, hogy rövid időn 
belül tartsunk egyeztető megbeszélést, hogy a település mely szakaszának kiépítésére adjunk 
be pályázatot.
- Fűtéskorszerűsítési pályázatra két ajánlat van. A jegyzőnő képviselőknek megküldi, kérem 
áttanulmányozni, és azt követően beszélünk róla.

Több kérdés, bejelentés nem volt, a képviselő-testület a napirend tárgyára való tekintettek zárt 
testületi ülésen folytatja a tanácskozást.

Kmft.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester jegyző


