
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2010. december 7-én 
tartott közmeghallgatásán.

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

Lakosság részéről 60 fő

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

N A P I R E N D E T :

1.) Tájékoztató a 2010. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről,
     2011. évi költségvetési tervkoncepció

      Előadó: Sellei Tamás polgármester

2. ) Tájékoztató a csapadékvíz-elvezetési pályázat aktuális állásáról

       Előadó: Sellei Tamás polgármester

3.) Tájékoztató a gazdasági program elkészítésének lépéseiről

      Előadó: Sellei Tamás polgármester

4.) Tájékoztató a településrendezési terv felülvizsgálatának alapvető kérdéseiről

       Előadó: Sellei Tamás polgármester

5.) A lakosság közérdekű bejelentései, kérdései

1. Napirendi pont

    Tájékoztató a 2010. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről,
    2011. évi költségvetési tervkoncepció

Sellei  Tamás  polgármester: Üdvözli  a  megjelenteket,  tájékoztatja  a  lakosságot  az 
Önkormányzat 2010. III. negyedévi költségvetés teljesítéséről, a 2011. évi koncepció tervezett 
főbb számadatairól.
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2. Napirendi pont

   Tájékoztató a csapadékvíz-elvezetési pályázat aktuális állásáról
Sellei  Tamás polgármester:  Ismerteti  a csapadékvíz-elvezetési  pályázat  jelenlegi  szakaszát, 
műszaki tartalmát.  A közbeszerzési eljárás a kivitelezésre befejeződött

3. Napirendi pont

   3.) Tájékoztató a gazdasági program elkészítésének lépéseiről

Sellei  Tamás polgármester:  A képviselő-testületnek  a  választást  követő 6 hónapon belül 
gazdasági  programot  kell  elfogadni.  Február  közepén  lakossági  fórumot  tervezünk,  a 
gazdasági  programot  a  lakosság  észrevételeire  épülve  szeretnénk  elkészíteni.  A  honlapon 
megtalálhatóak a rövid és hosszú távra vonatkozó elképzelések.

4. Napirendi pont

   Tájékoztató a településrendezési terv felülvizsgálatának alapvető kérdéseiről

Sellei  Tamás  polgármester: 2011.  év  elején  szintén  lakossági  fórum  keretében  kerül 
ismertetésre  a  rendezési  terv,  ahol  a  lakosság elmondhatja  elképzeléseit,  amit  a  rendezési 
tervbe  szeretnének  beépítetni.  Sajnos  a  szakhatósági  állásfoglalások  és  a  jogszabályok 
korlátok közé szorítják az elképzeléseket, terveket. Fontos szempont az értékek megőrzése, a 
műemlékek védelme, a település fejlődési irányának meghatározása.

Lakosság kérdései, bejelentései:

Visi  Dániel:  A  Temető  utca  a  256  hrsz.-en  szerepel.  Hogyan  került  az  Önkormányzat 
tulajdonába?

Sellei Tamás polgármester: A Földhivatal által kiadott tulajdoni lapon így szerepel, az ok: 
átszállás. Az Önkormányzatot mélyen érintő probléma. Az út többi része állami tulajdonban, 
egyik szelete az önkormányzati tulajdon, egyértelmű válasz nincs arra, hogy miért. A Közúti 
KHT azt a választ adta, hogy sajnos több helyen van így. Megváltoztatni meglehetne, de a 
pályázatot már nem érintené. Az elnyert pályázat műszaki tartalmán változtatni nem lehet. 

Visi Dániel: Az övárok kialakítás melyik oldalra kerüljön, szó volt erről. Egyik testületi ülés 
jegyzőkönyvében olvasható volt, ha a műszaki tartalmat nem befolyásolja akkor bármelyik 
oldalra kerülhet. A Temető utca másik oldalánál a temető-kálvária felől érkező víz 6-7 házat 
már több alkalommal elmosott. A pályázat ezt miért nem tartalmazza?

Sellei Tamás polgármester: Ez fontos eleme lett volna a pályázatnak, sajnos kimaradt. Egyik 
oka, hogy a pályázatot szűkíteni kellett. Eredetileg 7 település pályázott, a magas pályázati 
összeg miatt a társulás  nem nyert, ezért kellett ismét beadni, 
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de  már  községenként,  és  kisebb  összeggel.  Feltett  szándéka  a  testületnek  is,  hogy  a 
későbbiekben az elmaradó részre is be kell adni a pályázatot, amihez természetesen önrészt 
kell majd biztosítani.

Visi Dániel: Várhatóan mikor kerül sor  a másik szakasznak a kiépítésére? A legveszélyesebb 
terület marad el.

Sellei  Tamás  polgármester:  Nem  szeretném,  ha  évekről  kellene  beszélni.  Tárgyalások 
folynak,  nagyrészt  azokon a földtulajdonosokon is múlik,  akiknek a területét  a kiépítendő 
árok érinti. 

Zambóné Németh Ilona jegyző: Mindenképp a projekt befejezését követően kerülhet erre 
sor. 

Szekendi István: Kapuvári Vízitársulat nem tisztítja az árkokat. Ezt már többször is jeleztem 
a társulat felé. A pénzt beszedik a földtulajdonosoktól. Az árkokkal több mint 20 éve semmit 
nem csináltak. Milyen jogon követelik az el nem végzett munka után a pénzt?

Farkas Tamás: Tetszenek a táblák.  A lakótelepen az elmúlt  évben valósult  meg az árok 
kiépítése, illetve kb. 18 m-es szakaszon nem került kiépítésre, mert az egyik tulajdonos azt 
mondta,  hogy  neki  nem  kell  árok.  Össze  lesz  kötve,  vagy  nem?  Ha  esik  az  eső  az  én 
területemre folyik a víz.
Információs táblát a lakótelepre, a Petőfi utca végén szeretnénk elhelyeztetni, az megfelelő 
hely.
Az  önkormányzatnak  több  hómunkást  kellene  foglalkoztatni,  a  dajka  lapátolta  a  havat, 
szerintem nekik nem ez a dolguk. Az iskola előtt ellapátolták, az óvoda előtt nem. Aki segélyt 
kér az havat is tud lapátolni.
A  lakóparkban  van-e  arra  lehetőség,  hogy  játszótér  kialakítására  kerüljön  sor?  A  lakók 
tudnának segíteni.  Nem gondolunk nagy játszótérre,  csak akkorára,  hogy a  gyerekekkel  a 
szülők ki tudjanak menni.

Sellei Tamás polgármester: Ennek semmi akadálya, a hirdetőtábla kihelyezésre kerül.
Amikor  a  hó  leesett,  meghirdették  az  alkalmi  munkavégzést.  A  későbbiekben  is  így 
tervezzük.
Kértem  a  lakossági  összefogást  is,  hogy  mindenhol  tiszta  állapot  legyen.  Nincs  az 
önkormányzatnak sem annyi pénze, sem annyi embere, hogy mindenhova eljussanak.
A  játszótér  kialakítására  megkeressük  az  egyszerűbb  megoldást.  Tavasszal  megkeressük 
ennek a lehetőségét.

Visi Dániel: Az Ady Endre utcából kerestek meg, hogy idős beteg embereknek problémát 
okoz a  hóeltakarítás.  Azt  a  választ  adtam,  hogy vannak rokonaik,  vagy szomszédok  akik 
ebben  tudnának  segíteni.  Meg  kellene  szólítani  a  lakosságot,  hogy  ebben  az  esetben 
segítsenek.
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Gáspár József: Jó hóekére lenne szükség, ha lenne lehetőség a vásárlásra. Ezek a hóekék 
ahogy tolják félre  a  havat,  egy-két  helyen  nagyobb kupacok keletkeznek,  ami  olvadáskor 
okozhat problémát.

Sellei  Tamás polgármester:  Az Ethofer Kft.  teljesen ingyen végzi  a hóeltakarítást,  nekik 
ilyen  gépeik vannak. Elsősorban köszönet jár ezért.  Az önkormányzat  rendelete  szerint  az 
ingatlan előtti közterület tisztán tartása, rendbe tétele a tulajdonos feladata.

Varga Ferenc: Azoknak a házaknak a tulajdonosait, amit nem laknak fel kellene szólítani az 
ingatlan rendben tartására. Télen a hó eltakarítására, más időszakban a rendben tartásra. Az 
önkormányzat érvényesítse jogait.
A Temető utcában a temető utáni részen a közvilágítást le lehet-e szerelni? Van 5 db lámpa, 
azt át lehetne helyeztetni olyan helyre, ahol nagyobb szükség van erre.

Visi  Dániel:  Egészségügyi  ellátással  kapcsolatban  a  háziorvosi  ellátás  kifogásolható,  nem 
teljes mértékben megoldott. Személyes tapasztalatom, hogy amikor orvoshoz mentem nem ért 
rá. Másik esetben táppénzes papírért mentem, a doktornő elment, mert nem volt már beteg. 
Rendelési  idő  kezdete  rendszeresen  csúszik.  A  pénteki  orvosi  rendelés  katasztrofális,  ezt 
kellene orvosolni.
Az önkormányzatnak van SZMSZ-e. Ha a lakosság szeretne ebbe belelátni, más községhez 
hasonlóan legyen elérhető.
Az 1992. évi XXIII.  tv. 43.  §.(1) bekezdésére hivatkozom, mely alapján az illetményalap 
38 650.-  Ft,  és  nem  40 000.-  Ft  aminek  alapján  a  tiszteletdíj  megállapításra  került  a 
polgármester részére. Ennek utána kell nézni, én is utána nézettem, ez három éve változatlan. 

Zambóné Németh Ilona jegyző: Jogszabály lehetővé tette, hogy a képviselő-testület ettől az 
illetményalaptól  eltérhet.  A  helyi  illetményalap  jelenleg  40 000.-  Ft,  a  polgármester 
tiszteletdíjánál ezzel kell számolni. Ha bejön a hivatalba megmutatom pontosan, hogy mely 
jogszabály alapján került így megállapításra.

Visi Dániel: A jegyzőkönyveknél több helyesírási hibával találkoztam.
Jegyzőkönyvben olvastam, hogy az intézmények dolgozói jutalomban részesültek. A fórumon 
is javasoltam – két dolgozóról beszélünk – valamilyen szinten az új dolgozókat is lehetne 
jutalmazni. 
A  Kábel  TV  szolgáltatásnak  borzalmas  a  minősége.  Van-e  lehetőség  ezen  segíteni,  más 
szolgáltató után lehetne nézni.

Sellei  Tamás polgármester:  A Kábel  TV szolgáltató  jelenleg ezt  tudja.  A fejlődés  egyik 
iránya az lenne, hogy olyan szolgáltatóval tárgyaljunk, aki teljesen új rendszer kiépítésével 
tudja  biztosítani  a  szolgáltatást.  Vannak  tárgyalások  ezzel  kapcsolatban.  A  környékbeli 
szolgáltatásokból  kiindulva  olyan  lenne  helyes,  aki  többféle  csomagot  állít  össze,  hogy 
legalább 3 féle igényt tudjon kielégíteni, kibővítve informatikai fejlesztéssel.
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Visi  Dániel: Általános  iskolában  régóta  probléma,  hogy  miért  mennek  el  a  gyerekek. 
Javaslatot teszek, hogy készítsenek egy felmérést. Kérdőívet kiállítani a szülők felé, hogy min 
kellene javítani, milyen problémák miatt viszik el a gyermekeket.

Sellei Tamás polgármester:  Véleményem, hogy azok a gyermekek mennek el az iskolából, 
akik a jövőjüket már abban a középiskolában képzelik el,  ahova később is mennének. Az, 
hogy az  iskola  hogyan  működik  nem annak a  függvénye,  hogy miért  megy el  a  gyerek. 
Mindig is a tehetséges gyermekek mentek el, akik megállják a helyüket a felsőbb iskolában is.
Ha  25  fős  osztálylétszámaink  lennének,  nem  lenne  ez  probléma,  mert  évente  csak  1-2 
gyermek megy el.

Koloszárné  Varga  Elvira  iskolaigazgató:  Megpróbáljuk  kivédeni,  hogy  elvigyék  a 
gyerekeket, különböző szolgáltatásokkal. Délutáni foglalkozásokat tartunk olyan színvonalon, 
hogy  bármelyik  városi  iskolával  fel  lehet  venni  a  versenyt.  A  kompetencia  vizsgálatok 
eredménye alapján a községi átlag felett vagyunk. A minőségirányításon belül rendszeresen 
küldünk kérdőívet  a  szülőknek,  hogy mik  az elvárásaik,  kikérjük a  véleményük.  Egyetlen 
dolgot  nem  tudunk  produkálni,  hogy  adott  osztályban  csak  négyes  és  kitűnő  képességű 
gyermek üljön. Falun nem tudunk elit osztályokat létrehozni. A gyengébb képességű gyereket 
is fogadnunk kell. Hat és nyolcosztályos gimnáziumba viszik el a gyerekeket. 

Visi Dániel: Nyári iskola kialakítása lehetséges-e? Vannak szülők, akiknek nehézséget okoz a 
gyermekek nyári elhelyezése.

Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató: Semmi akadálya, ha lesz aki finanszírozza.

Szekendi  István:  Mindkét  gyermekem  ebbe  az  iskolába  járt.  Olyan  tudást  kaptak,  hogy 
nagyon jól megállták a helyüket a felsőbb iskolákban. Meg kell becsülni a tanárokat.

Gager Ernő: Az Ady Endre utca 7. szám alatt lakom. A másik oldalon minden ki van építve. 
Mellettem van árok, a szomszédomnál  is,  utána semmi, a vizet  mindenki oda vezeti.  Már 
felvetettem ezt a kérdést, hogy van-e ott átfolyó, de nem tudtak válaszolni.

Holczmann Péter képviselő: Az elmúlt évi közmeghallgatáson ezt már felvetették. Tett egy 
olyan ígéretet, hogy megkeresi a lefolyót, a Tűzoltó Egyesület pedig kimossa. Személyesen 
ígértem meg a tisztítást ha ki lesz ásva.

Visi  Dániel:  Az iskolával kapcsolatban felmerültek olyan kérdések, hogy a rendezvények, 
megemlékezések  miért  nem  olyan  időpontban  vannak,  hogy  azon  mindenki  részt  tudjon 
venni. Gondolok az olyan szülőkre, akik hét közben dolgoznak.

Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató:  Megpróbáltuk, és ugyanazok voltak jelen, akik 
egyéb hétköznapon.
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Visi  Dániel:  Étkezési  pénz  a  napköziseknél.  A boríték  szélére  ráírva,  hogy szalvétapénzt 
kérnek. Milyen szalvétapénzt? Az étkezési pénzről megkaptuk a számlát, a szalvéta pénzről 
nem. A buszmegállók állapotán javítani kellene.

Sellei Tamás polgármester:  A buszmegállók állapotát rendezni fogjuk.

Koloszárné Varga Elvira iskolaigazgató: A 200.- Ft-ot az étkezéshez használt szalvétához, 
az  uzsonna  csomagolásához  kérjük.  Évek  óta  kérnek  a  gyerekektől  szalvétát  és 
papírzsebkendőt. Kérésem, ha a gyermekkel elküldik a napközis pénzt, mondják meg, hogy 
adja is oda a tanárnak. A táskákat nem kutathatjuk át. 

Gáspár  József:  Az  útbaigazító  táblák  szépek  és  jók.  Egy  kérésem  van,  balra  amikor 
kikanyarodunk  Széchenyből,  az  ott  elhelyezett  tábla  látószögben  van,  zavarja  a  kihajtást. 
Kérem annak áthelyezését  amennyiben lehetséges.  A temető  hátsó kapuja halottak  napján 
zárva volt. Kérem a későbbiekben azt is kinyittatni. Tudomásom szerint az elmúlt években 
szó  volt  urnafal  kiépítéséről.  Van szabad  terület,  ki  lehet  jelölni  urnafal  nélkül.  Halottak 
napján  a  szemetesben  mécsesek  kerültek.  Azt  el  kellene  választani  a  többi  szeméttől.  A 
Rekultívval lehetne erről tárgyalni.

Sellei Tamás polgármester: Nem volt szándékunkban kinyittatni abból elgondolásból, hogy 
a halottak napja a csend és a béke napja. Ha a többség kéri, hogy nyissuk ki a hátsó bejáratot, 
akkor  természetesen  a  többség  akaratát  figyelembe  vesszük.  A  szelektív  szemétre 
megkeressük a megoldást.

Tóth Imre:  A temető előtti  részen nem lehetne parkolót kialakítani? Szemben a Koloszár 
Péter területén?

Sellei Tamás polgármester:  Ez magánterület, a tulajdonost kellene arról meggyőzni, hogy 
az értékesítés közérdek.

Zambóné  Németh  Ilona  jegyző:  Práznek  József  volt  polgármester  kezdeményezett 
intézkedést több alkalommal ebben az ügyben, sikertelenül.

Farkas Istvánné: Az orvosi rendelőnek a felújítása miért az önkormányzat feladata, amikor 
vállalkozó az orvos?

Zambóné Németh Ilona jegyző: A rendelő és a szolgálati lakás önkormányzati tulajdon, a 
rendelő felújítása az önkormányzat feladata. Érvényes építési engedéllyel rendelkezünk, pénz 
függvénye.

Farkas Tamás: Állattartással kapcsolatban kérem figyelmeztetni a kutyák tulajdonosait, hogy 
ne engedjék szabadon kóborolni az állatokat. Van egy bizonyos mértékű tolerancia, de amikor 
minden reggel a veteményesben garázdálkodnak a kutyák, azt már nem lehet elnézni.

Sellei Tamás polgármester: Szigorítanunk kell a hatályos rendeletünkön, nem ez az egyetlen 
probléma a kutyákkal a településen.

Varga Ferenc: A megjelent programban szerepel az óvodai konyha megnyitásának a terve.
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Sellei Tamás polgármester: A konyha nem működik, annak a helyzetét újra kell gondolni. 
Több lehetőség van, még egyik irány sem kialakult és nem végleges.

Vas  Kálmán:  Szécheny  és  Pereszteg  között  tervezik-e  kerékpárút  kialakítását?  Mindkét 
településrésznek szüksége lenne erre. Nagyon veszélyes az a rész.

Sellei Tamás polgármester: Mi is látjuk annak a veszélyezettségét. Szerepel terveink között, 
a jövő évi feladatok közé még nem tudjuk bevenni. Valószínű egy későbbi időpontban kerül 
sor a kiépítésre. Bonyolult a feladat megvalósítása, mert közút mellett halad el, az útvonalát is 
meg kell gondolni.

Visi Dániel: Tervezik-e hulladékudvar kialakítását? Annak helyet is kell biztosítani, ami elég 
problémás  ezen  a  településen.  Több  alkalommal  lehetne  konténeres  szemétszállítást 
megoldani, ha szükség van rá.

Sellei  Tamás polgármester:  A feladattervünk  még  nem végleges.  Ha látjuk,  hogy egyes 
feladatoknak nincs reális megvalósítási lehetősége, kivesszük a tervek közül, vagy későbbi 
időre  tervezzük.  A  hulladékudvar  kialakítása  több  szakhatóság  jóváhagyásától  is  függ. 
Megoldás az is,  hogy a  hulladék egy olyan  részét  gyűjtenék,  ahova nem kell  különösebb 
engedély vagy szakhatósági hozzájárulás.

Varga  Ferenc:  A temetőben  a  kútnak  a  környékét  kérem kijavítani,  balesetveszélyes.  A 
ravatalozó  mellé  egy  kutat  nem  lehetne-e  felszerelni,  hogy  az  idősebbek  is  könnyebben 
tudjanak vízhez hozzájutni?

Szekendi  István:  Az  illegális  szemétszállítást  kellene  meggátolni.  Sajnos  a  külterületen 
nagyon sok a szemét.

Sellei  Tamás polgármester:  Azonosíthatóvá  kell  tenni  az  elkövetőt.  Akkor  lehet  eljárást 
indítani ellene.

A  fontosabb  kérdésekben,  a  későbbiekben  tervezzük  több  fórum  összehívását,  a 
településrendezési  tervvel,  a  feladattervvel  kapcsolatban  is.  Tervünk,  hogy  minél  több 
információ  jusson  el  önökhöz,  minél  jobban  bevonjuk  a  lakosságot  a  képviselő-testületi 
döntéshozatalba.  Köszönöm  megtisztelő  figyelmüket,  hogy  kérdéseikkel,  felvetéseikkel 
segítik munkánkat.  Kérem, hogy a jövőben is tegyék ezt a képviselők útján, személyesen, 
telefonon, fórumon, így problémáikra meg tudjuk találni a megoldást.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  Sellei  Tamás  megköszönve  a  megjelenést,  a 
közmeghallgatást bezárja.

Kmft.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester jegyző


