
J e g y z ő k ö n y v

Készült:  Pereszteg  Község  Önkormányzati  képviselő-testületének  2011.  szeptember  26-án 
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. Együttműködési megállapodás Soproni Rendőrkapitánysággal

   Előadó: Sellei Tamás polgármester

2. Csapadékvíz-elevezetés II. ütemének költségjavaslata

    Előadó: Sellei Tamás polgármester

3. BURSA Közoktatási Közalapítványhoz csatlakozás
    jóváhagyása 2011/2012-es tanévre

    Előadó: Zambóné Németh Ilona jegyző

4. Alapító okiratok módosítása

    Előadó: Zambóné Németh Ilona jegyző

1. Napirendi pont

   Együttműködési megállapodás Soproni Rendőrkapitánysággal

Sellei Tamás polgármester: Ismerteti a testületi tagokkal a Soproni Rendőrkapitányság által 
megküldött szerződés-tervezetet. Az országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatója 
feladattervként  határozta  meg  az  „iskola  rendőre”  programot.  A  program  célja,  hogy  az 
illetékességi területen található általános-, és középiskoláknak legyen egy iskola rendőre, aki 
rendszeres kapcsolatot tart az iskola vezetőjével. Az együttműködési megállapodás fő célja és 
feladata az intézménnyel történő együttműködés.
Kérem a testületi tagokat az együttműködési megállapodás aláírásának a felhatalmazására.



2.

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

50/2011.(IX.26.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testület az együttműködési megállapodásban 
foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy megállapodást aláírja.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

2. Napirendi pont

   Csapadékvíz-elevezetés II. ütemének költségjavaslata

Sellei  Tamás polgármester:  A pályázatíró által  megküldött  árajánlat  alapján a kivitelezés 
költsége  közel  100  millió  forint  lenne  az  elmúlt  testületi  ülésen  elfogadott  utcák 
vonatkozásában. Ehhez még egyéb járulékos költségek jönnek, melyek egy része beépíthető a 
pályázatba,  vannak  azonban  olyan  költségek,  melyek  nem  számolhatóak  el.  A  15  %-os 
Önrészt figyelembe véve, megközelítően 17 millió forint kiadást jelentene az önkormányzat 
számára a beruházás, támogatott pályázat esetén.
Ezt azt jelenti, hogy a következő évben más beruházás nem valósulhatna meg. 
Javaslom csökkenteni a beruházással érintett területet úgy, hogy csak a veszélyeztetett részre 
adjuk be a pályázatot, ami az Ady Endre utcát és a malom árkot jelentené.

Talhammer László képviselő: Én is nagyon magasnak tartom az összeget, és elfogadom a 
polgármester úr javaslatát.

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

51/2011.(IX.26.) 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 Fő utcán át
 a malom árokig                         zárt árok
Petőfi utca kertek végénél lévő szakasza
a malom árkon át az Ikva patakig nyitott árok

A képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy a pályázatírót  a módosított  döntésről 
értesítse.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.

3. Napirendi pont

    3. BURSA Közoktatási Közalapítványhoz csatlakozás
    jóváhagyása 2011/2012-es tanévre

Zambóné  Németh  Ilona  jegyző:  A  BURSA  Közoktatás  Közalapítvány  pályázata  a 
2011/2012-es  tanévre  is  kiírásra  került.  Több  éve  csatlakozik  önkormányzatunk  a 
felsőoktatási hallgatók támogatásához. Kérem a testületi tagok hozzájárulását a csatlakozási 
nyilatkozat polgármester által történő aláírására.

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

52/2011.(IX.26.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete  csatlakozási  szándékát fejezi  ki  a 
BURSA Közoktatási Közalapítvány „A” típusú pályázati kiírásához a 2011/2012-es tanévre.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

4. Napirendi pont

   Alapító okiratok módosítása

Zambóné Németh Ilona jegyző: Az augusztusi testületi ülésen elfogadott alapító okiratokra 
észrevétel érkezett a Magyar Államkincstártól, kisebb hiányosságok korrigálására.
Kérem a testületi tagokat a módosítások elfogadására.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület  7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

53/2011.(IX.26.) 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  okiratainak  módosítását,  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.október 5.

Kérdések, bejelentések:

Sellei Tamás polgármester:
- A építési szabályzat rendelet-tervezete átadásra került a képviselők részére. Kérem, hogy 
észrevételeiket a következő testületi ülésen tegyék meg.
- A hivatal fénymásoló gépe cserére szorult, a kedvezőbb árajánlattal megrendeljük az újat.
- Faluközpont munkaterület átadása megtörtént. A kivitelezővel történt egyeztető megbeszélés 
alapján három lehetőség van az úttal kapcsolatban: 1. marad eredeti állapotban, 2. kétrétegű 
aszfalt 7,5 millió + ÁFA összegben, 3. térkő 5,8 millió + ÁFA összegben.
Meg kell fontolni, hogy akarunk-e többet költeni az útra. A láncoskép kialakításával együtt 
alkotna egységes egészet, az viszont már nagyon sokba kerülne.

Zambóné Németh Ilona jegyző: Esztétikailag úgy lenne szép, ha együtt lenne kialakítva a 
láncoskép  környékével,  az  viszont  nagyon  magas  költséggel  járna.  A  láncoskép  melletti 
terület kialakítását én fontosabbnak tartom.

Juhász  János  képviselő:  Szép  lenne  együtt  az  egészet  kiépíteni,  azonban  van  sok  olyan 
feladat, melyek megvalósítása fontosabb.

A képviselő-testület a hozzászólások alapján az útra nem tervez beruházást, a változások a 
pályázat részét képezik.

5.



Gáspár András képviselő: Ady Endre utca lakos szólt, hogy a szomszéd felől a falukra felfut 
a  borostyán,  mit  lehet  tenni?  Másik  kérdésem,  hogy  lehet-e  az  önkormányzatnak 
csendrendeletet alkotni?

Sellei Tamás polgármester: A szomszéddal beszéltem, ígéretet tett, hogy kiírtja. 

Zambóné Németh Ilona jegyző: A csendháborítás miatt a rendőrséget kell értesíteni.

Juhász  János  képviselő:  Nagyon  jól  sikerült  az  örökségvédelmi  nap,  köszönet  s 
szervezőknek.

Sellei  Tamás  polgármester:  Itt  is  szeretnék  köszönetet  mondani  minden  résztvevőnek, 
segítőnek, szervezőnek, akik hozzájárultak a nap sikeréhez.

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

Kmft.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester jegyző

    


