
J e g y z ő k ö n y v

Készült:  Pereszteg  Község  Önkormányzati  képviselő-testületének  2011.  augusztus  27-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.

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.) Polgármesteri Hivatal, Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda
     alapító okirata

     Előadó: Zambóné Németh Ilona jegyző

2.) Településrendezési terv módosításával kapcsolatos
      építési telkek kialakítási sorrendjének megállapítása

      Előadó: Sellei Tamás polgármester

3.) Csapadékvíz-elvezetési pályázat II. ütemének pontosítása

      Előadó: Sellei Tamás polgármester

4.) Településközpont felújítására tervező megbízása

      Előadó: Sellei Tamás polgármester

5.) Villanyoszlop áthelyezésének jóváhagyás Széchenyi parkban

      Előadó: Sellei Tamás polgármester

6.) Településközpont megújítása pályázathoz 
      kivitelezési árajánlatok elbírálása

      Előadó: Sellei Tamás polgármester

7.) Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

      Előadó: Sellei Tamás polgármester
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1. Napirendi pont

    Polgármesteri Hivatal, Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda
    Alapító Okirata

Zambóné  Németh  Ilona  jegyző:  Tájékoztatja  a  testületi  tagokat,  hogy  több  alkalommal 
módosításra  kerültek  az  alapító  okiratok.  Indokolt  a  sok  módosítás  után  új  alapító  okirat 
elfogadása, és az előzőek hatályon kívül helyezése.

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

40/2011.(VIII.29.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Polgármesteri  Hivatal,  az 
Általános Iskola és a Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratait, és azok egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét elfogadja.

A  képviselő-testület  megbízza  a  jegyzőt,  hogy  a  módosítások  továbbításáról  a  Magyar 
Államkincstár felé intézkedjen.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző
Határidő: 2011.szeptember 15.

2. Napirendi pont

      Településrendezési terv módosításával kapcsolatos
      építési telkek kialakítási sorrendjének megállapítása

Sellei  Tamás polgármester: A településrendezési  terv tervezői kérték az időrendi sorrend 
meghatározását a telkek kialakításának ütemezésére. 
Javaslom az alábbi sorrend megállapítását:

1. Petőfi utca vége
2. Kis utca beépítése
3. Lakótelep melletti szőlőterület
4. Széchenyi utca kertjei
5. Fő utca Ikva patak felőli része



3.

A  napirendi  ponttal  kapcsolatban  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  a  képviselő-testület  a 
polgármester javaslatát elfogadva – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

41/2011.(VIII.29.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  készülő  településrendezési  terv 
építési telkeinek kialakításánál az alábbi sorrendet határozza meg:

                    1. Petőfi utca vége
2. Kis utca beépítése
3. Lakótelep melletti szőlőterület
4. Széchenyi utca kertjei
5. Fő utca Ikva patak felőli része

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a tervezőt tájékoztassa.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

3. Napirendi pont

   Csapadékvíz-elvezetési pályázat II. ütemének pontosítása

Sellei  Tamás  polgármester:  A  Szabadság  utcával  párhuzamosan  húzódik,  így  az  nem 
szerepel a csapadékvíz-elvezetési tervben, nem kell a pályázatba bevenni. A Petőfi utca első 
részének a lefedését  nem tartom szükségesnek, mivel  ott jól karbantartott,  kikövezett  árok 
húzódik, a vizet a nyílt árok is elvezeti.
Az előző szakasz pályázatát írótól megkaptuk az árajánlatot, mely szerint a hatástanulmány 
elkészítése 400/E + ÁFA, a pályázatírás díja 350/E + ÁFA költséget jelent. Kérem a testületi 
tagokat, az árajánlat jóváhagyására, én korrektnek tartom. 

Holczmann Péter képviselő:  Mielőtt  a pályázat  beadásra kerül,  alaposan meg kell  nézni, 
hogy mit akarunk pontosan megvalósítani. Nem szabad annak megtörténnie, mint az előzőnél, 
hogy közben szeretnénk rajta változtatni, amit már nem lehet.

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

42/2011.(VIII.29.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  37/2011.(VII.14.)  határozatát 
módosítva, a csapadékvíz-elvezetés II. ütemének kiépítésére a pályázat benyújtását, az alábbi 
szakaszok vonatkozásában határozza meg:
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Ady Endre utca, a Sport utcai befogadóig 
és a Fő utcától a malom árokig zárt árok
Petőfi utca kertek végénél lévő szakasza
a malom árkon át az Ikva patakig nyitott árok
Szabadság utca zárt árok
Mező utca az orvosi rendelőig zárt árok

A képviselő-testület a polgármester által közölt árajánlatot elfogadja.
Megbízza a polgármestert,  hogy a hatástanulmány elkészítésére és a pályázat megírására a 
szerződést az Eu Libra képviselőjével aláírja.

Felelős: Sellei Tamás polgármester

Határidő: 2011.szeptember 15.

4. Napirendi pont

   Településközpont felújítására tervező megbízása

Sellei  Tamás  polgármester: A  falumegújítási  pályázat  nem  tartalmazza  az  Ady  Endre 
utcában  az  út  felújítását.  Tervezzük  a  Láncos  kép  környékének  a  felújítását  útépítési 
munkákkal  együtt.  Új  településközpont  kialakítása  a  cél,  lehetőség  lenne  a  faluházig 
kialakítani. Tárgyaltam tervező mérnökkel a tervek elkészítése tárgyában. Mindenképpen úgy 
lenne  célszerű,  hogy  a  kerékpárút  is  tervezésre  kerüljön,  természetesen  szakaszos 
kivitelezéssel. A tervezés költségére az árajánlat bruttó 475/E Ft.

Juhász János képviselő: Engedélyes tervről szólt a tárgyalás? Feltétlen úgy kell elkészíttetni, 
hogy az egy esetleges pályázathoz megfelelő legyen.

Zambóné Németh Ilona jegyző:  A tervező engedélyes  tervet  készít,  csak a  szakhatósági 
hozzájárulások költségét nem tartalmazza az árajánlat. Véleményem szerint ha a kerékpárút is 
tervezésre  kerül,  akkor  célszerű  lenne  az  iskoláig  elkészíttetni  a  terveket,  úgy  alkotna 
egységes egészet.

Holczmann Péter képviselő:  Arra  oda kell  figyelni,  hogy a kút  a láncosképnél  bármikor 
hozzáférhető legyen

Sellei  Tamás  polgármester:  Azért  érdemes  terveztetni,  hogy  tovább  lehessen  lépni. 
Mindenképp célszerű az iskoláig megterveztetni. 
A tervező  személyesen  volt  itt,  a  helyszíneket  végigjártuk.  Szakértő  véleménye  szerint  a 
térburkolat jobban bírja a terhelést, könnyebben javítható, szebb és olcsóbb is.
Az ötlet  az  Ady Endre utcai  pályázatból  indult.  Így alkot  majd  az egész egységes  képet. 
Tárgyaltam településtervezővel is, egyetértett az elképzelésekkel. Volt olyan javaslat, hogy a 
buszmegállót át kellene helyezni, tőlük is kértem árajánlatot.
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Pinezits Tamás alpolgármester: Megkérem a polgármestert beszélje meg a tervezővel, hogy 
mielőtt konkrétan elkezdi a tervezést, egyeztetésre a képviselő-testületi ülésre legalább egy 
alkalommal jöjjön el.

Juhász János képviselő: Ne egy fázisú legyen a tervezés. Legalább egy találkozást meg kell 
beszélni  a  tervezővel  a  megvalósítási  tervek  előtt.  Szeretném,  ha  megbeszélnénk  az 
elképzeléseket. A tervezési feladatokra a tervezőt véleményem szerint is az iskoláig vezető 
szakaszig kell megbízni. Kérem, hogy a tervező előzetes egyeztetési anyagot hozzon magával.

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

43/2011.(VIII.29.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megbízza  a  polgármestert,  hogy 
további  egyeztető  tárgyalásokat  folytasson  a  tervezővel,  a  faluközpont  kialakítása  és  a 
kerékpárút megépítése tervezési munkáinak elvégzésére.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  tervezővel  történő  tárgyalások 
lefolytatására  azzal,  hogy  annak  menetéről  a  testületi  tagokat  a  végleges  döntés  előtt 
tájékoztassa.

Felelős: Sellei Tamás polgármester

Határidő: folyamatos

5. Napirendi pont

    Villanyoszlop áthelyezésének jóváhagyása Széchenyi parkban.

Sellei  Tamás  polgármester:  A  Széchenyi  temető  melletti  horgásztavon  épülő  kisházhoz 
szeretnék a tulajdonosok bevezetni a villanyt. Ehhez a Széchenyi parkban egy villanyoszlopot 
át kell helyeztetni, ami véleményem szerint nem jelent változást, és nem akadályoz semmit.

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

44/2011.(VIII.29.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 
önkormányzat  tulajdonában  álló  631/2  hrsz-ú  ingatlanon  –  Széchenyi  park  –  1  db 
villanyoszlop áthelyezésre kerüljön.
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A villanyoszlop áthelyezése a terület funkcióját nem változtatja meg.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről érdekeltet tájékoztassa.

Felelős: Sellei Tamás polgármester

Határidő: 2011. szeptember 5.

6. Napirendi pont

   Településközpont megújítása pályázathoz 
   kivitelezési árajánlatok elbírálása

Sellei Tamás polgármester: A településközpont építési-kivitelezési munkáinak elvégzéséhez 
három árajánlat került kiküldésre vállalkozók részére. Az ajánlatkérés részletesen tartalmazta 
a fontosabb feltételeket. Mindhárom vállalkozót kértem, hogy ne árverseny legyen. 
A VIAT Kft.  –  helyi  vállalkozás  – és a  Betonépfort  100 %-os vállalkozásban – generál-
kivitelezésben  –  tudja  vállalni  a  munkák  elvégzését,  míg  a  harmadik  Czuppon  Imre,  aki 
szintén  helyi  vállalkozó,  más  Kft.  közreműködésével.  A  VIAT  Kft.  a  leggépesítettebb 
vállalkozás. Két helyi vállalkozó közül javaslom, hogy döntsük el a kivitelező személyét.
Kérem a testületi tagok véleményét, hozzászólását.

Gáspár András képviselő: Ismerem A VIAT Kft. igazgatójának, Varga Józsefnek a munkáit. 
Megbízható, becsületes vállalkozónak tartom, mindig elégedettek voltunk vele.

Pinezits Tamás képviselő: Mindig helyi vállalkozóról beszélünk, de láttunk már a VIAT Kft-
től térburkolati munkát?

Sellei  Tamás  polgármester:  Generál-kivitelés  esetén  a  vállalkozó  megtalálja  ehhez  is  a 
szakembert.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 
igen, 1 ellenszavazattal –minősített szótöbbséggel – az alábbi határozatot hozza:

45/2011.(VIII.29.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Pereszteg  Faluközpont  építési 
pályázat kivitelezési árajánlatait megvizsgálta.
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A  kivitelezési  munkák  elvégzésére,  az  ajánlati  felhívásban  foglalt  feltételek  alapján  a 
peresztegi székhelyű VIAT Kft-t bízza meg.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy érdekelteket a döntésről írásban értesítse, 
a vállalkozói szerződést a kivitelezővel aláírja.

Felelős: Sellei Tamás polgármester

Határidő: 2011. szeptember 5.

Pinezits  Tamás  alpolgármester:  Javaslom,  hogy  a  műszaki  ellenőri  feladatok  ellátására 
kérjünk más műszaki szakembertől is árajánlatot,  és annak alapján válasszuk ki a műszaki 
ellenőr személyét.

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

46/2011.(VIII.29.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete  megbízza a polgármester,  hogy a 
műszaki ellenőri feladatok ellátására kérjen más műszaki szakembertől is árajánlatot.

A következő testületi ülésen ismertesse a jelölt nevét, és a vállalás összegét, mely alapján a 
műszaki ellenőr személyéről a testület dönt.

Felelős: Sellei Tamás polgármester

Határidő: Folyamatos

7. Napirendi pont

    Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

Sellei  Tamás  polgármester:  Társulási  törekvéssel  a  szomszédos  község  polgármestere 
megkeresett.  Jelenleg  a  körjegyzőséggel  foglalkoznak.  Azon  kellene  elgondolkodni,  hogy 
van-e  előnye  annak,  ha  előbb  kezdeményezünk.  Korrekt  a  kapcsolatom  a  szomszédos 
községekkel,  Pinnye  és  Nagylózs  még  nem gondolkodik  körjegyzőségben.  Sopronkövesd 



Pereszteggel tudna társulni, erről még hivatalos dokumentumuk nincs. A körjegyzőség esetén 
akkor lenne előnyünk, ha mi lennénk a székhely település.
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Zambóné Németh Ilona jegyző: Mivel személy szerint engem érint a legjobban ez a felvetés, 
szeretném  kérni  a  testületi  tagokat,  hogy  vagy  döntsenek  a  mai  testületi  ülésen  a 
körjegyzőségről,  vagy  addig  ne  kerüljön  napirendre,  amíg  a  közigazgatás  átalakításának 
konkrét terve nem ismert. Húsz éve lesz, hogy a községben dolgozom, és ez a bizonytalanság 
számomra a legnehezebb. Mindenkinek tudomásul kell venni, ha megszűnik az a munkakör 
amiben dolgozik, de elég erről akkor beszélni, ha ennek eljön az ideje. Egyelőre még nincs 
végleges  törvény-tervezet  a  közigazgatás  átszervezésére,  a  többi  település  is  várakozó 
állásponton van.

Gáspár András képviselő: Akkor is ráérünk arról beszélni, ha pontosan tudjuk a feltételeket.

Juhász  János képviselő:  Nem kell  mindig  lebegtetni  ezt  a  témát.  Ez  már  egzisztenciális 
kérdés a jegyző személyére. Valószínű lenne megtakarítás, de véleményem szerint nem érné 
meg, ha ahhoz az önállóságot fel kell adni. Ha most elkezdenénk a körjegyzőséget szervezni, 
mire  minden  egyenesbe  jönne,  lehetne  kezdeni  másban  gondolkodni.  Szerintem  az 
elkövetkező egy évben ne foglalkozzunk ezzel a témával, majd csak akkor a biztosat tudunk.

Sellei  Tamás polgármester: Nem azért foglalkozom vele, mert  én akarom, de napirenden 
kell tartani a témát. Csak az a célom, hogy gondolkodjunk erről  együtt.

Holczmann Péter képviselő: Ne menjünk előre a törvényig, mert lehet, hogy rosszul sül el az 
egész. Még az sem biztos, hogy Sopronkövesd hozzájárulna ahhoz, hogy Peresztegen legyen 
a székhely.

Pinezits Tamás alpolgármester: Csak akkor foglalkozzunk ismét a témával, ha konkrétak 
lesznek a kormányzati célok.

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

47/2011.(VIII.29.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  körjegyzőség  kérdésével  a 
továbbiakban nem kíván foglalkozni.
A kérdésre a későbbiek során akkor kell visszatérni, ha konkrét tervezet áll a rendelkezésre.
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Kérdések, bejelentések:

Sellei Tamás polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a testületi tagokat

- szélkerék építésének jelenlegi helyzetéről tájékoztató
- a 2011. szeptember 17-én megrendezésre kerülő örökségvédelmi napok programtervezete
- Fő utca 6. szám alatti ingatlan helyi védelembe vétele, 
   további hasznosítására lehetőség
- Tájékoztató az óvoda kerítésének helyreállításáról, annak szükségességéről
   A képviselő-testület a helyreállítás szükségességét tudomásul veszi.

Több kérdés, bejelentés nem volt, a polgármester megköszönve a megjelenést, a testületi ülést 
bezárja.

Kmft.

Sellei Tamás                Zambóné Németh Ilona
polgármester                         jegyző


