
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2010. október 18-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.

A polgármester által meghívottak: Szabó Krisztián projekt menedzser – pályázatíró, Kiss 
József műszaki ellenőr.

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.) Csapadékvíz-elvezetési pályázat közbeszerzési
     eljárásának megtárgyalása, műszaki adatokról tájékoztató

Előadó: Szabó Krisztián pályázatíró
              Kiss József műszaki ellenőr

2.) Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

Előadó: Sellei Tamás polgármester

1. Napirendi pont

Csapadékvíz-elvezetési pályázat közbeszerzési

Eljárásának megtárgyalása, műszaki adatokról tájékoztató.

Sellei Tamás polgármester: Átadja a szót a meghívott vendégeknek. Felkéri Szabó Krisztián 
pályázatírót tájékoztassa a képviselőket a projektről, a közbeszerzési eljárás lehetséges 
módjairól.

Szabó Krisztián pályázatíró:  Ismerteti  a  projekt  előzményeit,  a pályázat  főbb számszaki 
adatait.  A projekt  85  %.os  támogatottságú,  15  % saját  rész.  Az  előleg  az  önkormányzat 
részére  átutalásra  került.  Novemberben  kivitelezőt  kell  kiválasztani,  közbeszerzés  kiírását 
követően.  Szeptember  15-től  jelentősen  változott  a  közbeszerzési  törvény.  Hivatalosan 
márciusban kezdődik meg kivitelezés. A közbeszerzésre két lehetőség van:

1. Nyílt eljárás- ebben az esetben a közbeszerzési értesítőben megjelenik nyílt eljárásban a 
projekt és bárki jelentkezhet aki alkalmas a szerződés teljesítésére. 

2.)  Ha  a  beruházás  becsült  értéke  nem  haladja  meg  80  millió  forintot,  a  közbeszerzés 
lebonyolítható  három  ajánlattevő  meghívásával,  akik  alkalmasak  a  beruházás 
megvalósítására.
Kiss József műszaki vezető: Javasolja a meghívásos közbeszerzési pályázat kiírását. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

41/2010.(X.18.) H a t á r o z a t:

Pereszteg  Község Önkormányzatának képviselő-testülete  a  csapadékvíz-elvezetési  pályázat 
közbeszerzési eljárását az alábbiak szerint írja ki:

A közbeszerzés tárgya: építési beruházás
A közbeszerzés becsült értéke: nettó 49 076 000.- Ft
Az alkalmazott eljárásrend: A megadott tárgyú közbeszerzés értéke a 
Kbt. 245 §-ában foglaltak megtartásával a 39. §-ban és 40. §-ban foglaltak alkalmazásával a 

nemzeti  értékhatárt  meghaladja,  de  a  közösségi 
értékhatárt nem éri el.

A  közbeszerzési  eljárás  fajtája:  A  Kbt.  251.  §  (2)  bekezdésében  foglaltak  alapján 
ajánlattételi  felhívás  közvetlen  megküldésével  indított 
eljárás.

Alkalmazott bírálati szempont: Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

A hirdetmény megjelenésének tervezett időpontja: 2010. október 29.
Részvételi (ajánlattételi) határidő: 2010. november 15.
Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010. november 19.
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. november 30.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
a közbeszerzés lebonyolításáért: EU-LIBRA Szaktanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság

Sellei Tamás polgármester: Megköszöni a pályázatíró tájékoztatását, s átadja a szót
a műszaki ellenőrnek.

Kiss József műszaki ellenőr: Az egész településre vonatkozóan hatályos vízjogi engedéllyel 
rendelkezik az Önkormányzat.
Ismerteti a projekt műszaki adatait, a megvalósításra tervezett szakaszokat. 
A falu délnyugati határában a Temető utcától kezdve földárok lesz kiépítve, mely a Kis utca 
után csatlakozik az Ikvához.
A Temető utca mindkét oldalán zárt csatorna kerül kiépítése, mely Templomkerten keresztül 
az iskolakert melletti földárkon keresztül vezeti a vizet az Ikvába.
A Sport utca északi oldala zárt csatornával épül ki, a déli – sportpálya felőli – oldala pedig 
nyílt árokkal. Ez a szakasz a Kántor közön zárt csatornában csatlakozik a Fő utcához.
A Széchenyi utcában a meglévő burkolt árkok csatlakoztatása a Széchenyi patakhoz nyílt árok 
kiépítésével.

Talhammer  László  képviselő:  Lehet-e  változtatni  a  Sport  utcában  a  projekt 
megvalósításánál, célszerűségi szempontot figyelembe véve az árok kiépítésén?

Pinezits  Tamás  alpolgármester:  Kinek  lesz  a  feladata  a  karbantartás  és  a  tisztítás?  Ez 
folyamatos feladatot jelent.

Kiss  József  műszaki  ellenőr:  Az  önkormányzat  feladata  lesz  a  folyamatos  karbantartás, 
tisztítás. Kutatóárkokat kell készíteni, valószínű nem lesz probléma. A Sport utcában 
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lehetőség  van  a  projekt  módosítására,  amennyiben  költség  vonzata  nem lesz,  és  műszaki 
adattartalomban változásra nem kerül sor. 

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a  Sport  utca  vízelvezetésével 
kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

42/2010.(X.18.) H a t á r o z a t:

A Sport utcai zárt gerincvezeték terv szerint az utca északi oldalán került tervezésre. 
A testület javaslata szerint a Sport utcában a Temető utcától a Kántor közig tartó szakaszán az 
északi  oldalon,  míg  az  utca  további  szakaszán  a  déli  oldalra  kerüljön  kiépítésre  a  zárt 
csapadékvíz-elvezetés.
A képviselő-testület megbízza a műszaki ellenőrt, hogy a kivitelezés során helyszíni felmérés 
alapján a beruházás megvalósításánál ezt a szempontot vegye figyelembe.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
              Kiss József műszaki ellenőr

Holczmann Péter képviselő: A Temető utcáról kér tájékoztatást.

Kiss József műszaki ellenőr: A Temető utcában a tervezett építéshez a közlekedési hatóság 
csak  úgy  járult  hozzá,  hogy  azt  külön  meg  kellett  terveztetni.  Jelenleg  önkormányzati 
tulajdonban van az út.
A tervet a közúti hatóság hagyta jóvá, és írta elő azokat a feltételeket, melyek megvalósítása 
után hagyja jóvá a kivitelezést követően a használatba vételi engedély kiadását.

Sellei  Tamás  polgármester:  Milyen  mértékben  károsodik  a  Temető  utcai  közút  a 
csapadékvíz-elvezető építésénél?

Kiss  József  műszaki  ellenőr:  Nem  károsodik,  de  mivel  szegélyt,  padkaszélesítést, 
víznyelőket kell építeni, előírták az aszfaltburkolatot is.

Sellei Tamás: Az Temető utca újjáépítése része a csapadékvíz-elvezetési pályázatnak?

Zambóné Németh Ilona jegyző: Nem, ezt saját forrásból kell megoldanunk.

Farkas Norbert képviselő: A vasút építésnél jelentősen rongálódott a közút. Megkerestem az 
illetékeseket, ahol azt a választ kaptam, hogy augusztus végére felújítják a szakaszt. Az építés 
során lett elterelve a forgalom, ami nagymértékben rongálta az utat.  A jövő évre ígérvény 
szerint tervezik az egész szakasz felújítását.

Holczmann Péter képviselő: Érdeklődtem az illetékeseknél, én is azt a választ kaptam, hogy 
tervezik felújítani a következő évben a teljes szakaszt. 

Sellei  Tamás polgármester:  Elképzelhető  olyan  műszaki  megoldás,  hogy ne írják elő az 
önkormányzat helyrehozatali kötelezettségét? Olyan műszaki megoldás nem lehetséges, hogy 
csak az árkot építjük meg?

Kiss  József  műszaki  ellenőr:  Sajnos  nem,  mert  nem járulnak  hozzá  a  használatba  vételi 
engedély kiadásához.
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Zambóné Németh Ilona jegyző: Fel kell venni a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Megyei  Igazgatóságával,  egyeztetést  kezdeményezni.  Amennyiben  a  közeli  terveik  között 
szerepel  a  84-es  és  85-ös  főutat  összekötő  szakasz felújítása,  költségmegosztásról  lehetne 
tárgyalni.

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

43/2010.(X.18.)  H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  egyeztető  tárgyalás 
kezdeményezését határozza el Magyar Közút Nonprofit Zrt. Megyei Igazgatóságával a 84-85-
ös főutat összekötő szakasz felújításával kapcsolatban. A megkeresésben tájékoztatni kell az 
illetékeseket,  hogy  az  út  saját  erőből  történő  helyreállítása,  a  magas  költség  miatt  a 
csapadékvíz-elvezető projekt megvalósítását veszélyezteti.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt és a műszaki ellenőrt, hogy az illetékeseket levélben 
keresse meg a tárgyalás időpontjának meghatározásával.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző
              Kiss József műszaki ellenőr
Határidő: Folyamatos

Kiss József műszaki ellenőr:  Az övárok kiépítésével lehet felfogni a falu felé meginduló 
nagyobb mennyiségű vizet.

Sellei  Tamás polgármester:  Az ésszerűség azt kívánja, hogy az árok ne a kiskertek felől 
legyen, hanem az út másik oldalán.

Szabó Krisztián projekt író: Csak olyan változás lehetséges, ami a projekt műszaki tartalmát 
nem érinti.

Zambóné Németh Ilona jegyző:  A földhivatalon keresztül kell  a kimérést  megindítani,  a 
tulajdonosoktól felvásárolni a területeket, és az utat szélesíteni. Ami a földhivatali kimérés 
szerint az út, az pontos adat. A tulajdonosok beszántották, tudomásul kell venniük, hogy az 
hivatalosan út.

Talhammer László képviselő: Ami jelenleg a valóságban út, az a földhivatali nyilvántartás 
szerint a valóságban még a földekhez tartozik, amit a kiskert tulajdonosok művelt területként 
használnak, az pedig út.

Sellei Tamás polgármester: A változtatásnak milyen következményei vannak a projektre, és 
a két oldalon érdekelt tulajdonosokra?

Szabó Krisztián projektíró: Van egy támogatási szerződés, elfogadott műszaki tartalommal. 
A műszaki tartalom, az indikátorok nem változhatnak. Az önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanon valósulhat meg az övárok kialakítása.
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A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt a képviselő-testülete 7 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

44/2010.(X.18.)  H a t á r o z a t:

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete a délnyugati övárok kiépítésénél a 
célszerűséget figyelembe véve úgy határoz, hogy a védőárok a külső a földek mellett kerüljön 
kiépítésre, amennyiben ez a projekt műszaki tartalmát nem befolyásolja. A jelenleg kertként 
használt, valóságban út művelési ágú területet az eredeti rendeltetésének megfelelően útként 
használják.
A  képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt,  hogy  a  magánterületek 
megosztását vásárlás céljából a Körzeti Földhivatalnál kezdeményezze.
Ez megoldás a projekt műszaki és költségvetési tartalmát nem érinti.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: folyamatos

Holczmann Péter képviselő: A tervezésből kimaradt a Temető utca másik oldalán található 
terület védelme. A Kálvária dombról és Temető felől érkező víz már többször okozott kárt. 
A legfontosabb terület védelme maradt ki a pályázatból.

Szabó Krisztián projektíró: Ebben a pályázatban ennek megvalósítására már nincs mód.

2. Napirendi pont

Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek
2.1. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Sellei Tamás polgármester: Az Alapító Okiratot módosítani kell. Két új szakfeladatot kell 
felvenni  az  alapító  okiratba,  egyet  pedig  törölni.  Kérem az  alapító  okirat  módosításának 
elfogadását. 

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

45/2010.(X.18.) H a t á r o z a t:

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Polgármesteri  Hivatal  5/2010.
(II.15.)  számú  alapító  okiratának  módosítását,  valamint  az  egységes  szerkezetű  alapító 
okiratot elfogadja.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző
Határidő: azonnal

2.2. Iszapömlés károsultjainak támogatása

Sellei  Tamás  polgármester:  A  jegyzőnő  Devecser  és  Kolontár  települések  elkülönített 
számláiról szerzett információt, amelyet kizárólag a támogatások céljából nyitottak. Javaslom, 
hogy mindkét település egyenlő arányban 50 000.- Ft – 50 000.- Ft összegben részesüljön az 
elmúlt testületi ülésen elfogadott 100 000.- Ft-os támogatásból.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület  7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

46/2010.(X.18.)  H a t á r o z a t:

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete 50 000.- Ft – 50 000.- Ft egyszeri 
támogatást  állapít  meg  Devecser  és  Kolontár  települések  iszapömlés  károsultjainak 
támogatására.  A képviselő-testület  megbízza  a  jegyzőt,  hogy az  összeg  átutalásáról,  a  két 
település erre a célra elkülönített számlájára intézkedjen.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző
Határidő: azonnal

Kérdések, bejelentések

Sellei Tamás polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a testületi tagokat:
-  Lakossági  bejelentés  érkezett  az  Ikva  patak  mederrendezésével  kapcsolatban.  A  levelet 
megküldtük az érdekelt hatóságnak.
-  Idősek  napjának  a  megrendezésére  2010.  november  28-án  kerül  sor,  az  előző  évekhez 
hasonló tartalommal és ajándékkal
- Erdőterülettel rendelkezik az önkormányzat, érdemes megvizsgálni,  hogy az intézmények 
fűtésének rásegítéséhez van-e lehetőség fakitermelésre.
- Az információs – útbaigazító – táblákra kidolgozott terv áll a rendelkezésre. 

Zambóné  Németh  Ilona  jegyző:  Az  ingatlan  kataszterben  megnézzük  az  erdőterület 
nagyságát.

Holczmann Péter képviselő: Azt mindenképp hozzáértő céggel kell kitermeltetni.

Sellei  Tamás  polgármester:  Javaslom,  hogy  a  jegyzőkönyvek  a  későbbiekben  rövidebb 
változatban készüljenek. A vitákból a lényeges dolgok kerüljenek leírásra, és a döntések. Aki 
szó  szerint  szeretné,  hogy  hozzászólása  megjelenjen  a  jegyzőkönyvben  az  jelezze  ezt  a 
szándékát. Áttekinthetőbb jegyzőkönyveket kérünk.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönve a megjelenést, a testületi 
ülést bezárja.

Kmft.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester jegyző


