
J e g y z ő k ö n y v

Készült:  Pereszteg  Község  Önkormányzati  képviselő-testületének  2011.  november  10-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. A peresztegi temető mellett parkoló kialakítása

    Előadó: Sellei Tamás polgármester

2. Javaslat jutalom megállapítására, a hivatali
    és intézményi dolgozók részére

    Előadó: Sellei Tamás polgármester

3. Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek

    Előadó: Sellei Tamás polgármester

1. Napirendi pont

    A peresztegi temető mellett parkoló kialakítása

Sellei Tamás polgármester: Van az önkormányzatnak Széchenyeben egy földterülete, amely 
szomszédos azzal a területtel, amelyet az Ethofer Kft. művel. Azt a területet lehetne elcserélni 
a temető melletti, Ethofer Kft. tulajdonában lévő földterület egy részével, így a vasút felőli 
oldalon parkolót lehet kialakítani. 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt,  a képviselő-testület  7 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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62/2011.(XI.10.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
peresztegi  temető  melletti  terület  tulajdonjogának  megszerzésére  a  polgármester 
csereszerződést kössön az Ethofer kft-vel. Az önkormányzat csereként, a tulajdonában lévő 
015/7 hrsz-ú ingatlant ajánlja fel.

A  képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  csereszerződés  lebonyolítására, 
valamint a parkoló kialakítására a további intézkedéseket megtegye.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: Folyamatos

2. Napirendi pont

    Javaslat jutalom megállapítására, a hivatali
    és az intézményi dolgozók részére

Sellei Tamás polgármester: Javaslatot teszek az hivatali és az intézményi dolgozók részére 
egységesen egyszeri nettó 25 000.- Ft összegű jutalom kifizetésére.

Farkas  Norbert  képviselő:  Nem arról  volt  szó,  hogy  az  idei  évben  nem  kerül  jutalom 
kifizetésre?

Juhász  János képviselő:  Nem lesz  az  probléma,  hogy a  későbbiekben ezért  más  feladat 
megvalósítására nem lesz fedezet?

Sellei  Tamás  polgármester:  Van  fedezet  a  jutalomra,  és  nem  veszélyezteti  más  feladat 
végrehajtását.

 A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 4 
igen,  2  nem,  1 tartózkodás  szavazattal  –  minősített  szótöbbséggel  –  az  alábbi  határozatot 
hozza:

63/2011.(XI.11.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
2011.  évi  költségvetés  terhére  a  Polgármesteri  Hivatal  és  az  önkormányzat  intézményei 
dolgozói részére, egységesen 25 000.- Ft nettó összegű jutalom kifizetésre kerüljön.

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a jutalom kifizetéséről intézkedjen.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző
Határidő: 2011. november 20.
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3. Napirendi pont

    Testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügyek
    3.1. Faluközpont – Láncoskép környékének felújítása.

Sellei Tamás polgármester: Felkérem Freiler Lászlót a terv ismertetésére.

Freiler László tervező: Kétféle tervet készítettem: Az egyik megtartja az eredeti állapot, a 
másik  szerint  lennének  a  változások.  A  közútkezelővel  egyeztettem  a  terveket.  Nem 
gondoltak  arra,  hogy  más  irányban  lehetne  elterelni  a  forgalmat  a  közelben  működő 
vállalkozás gépjárműinél?

Holczmann Péter  képviselő:  Több kárt  tennénk  a  falu  más  útjain,  ha  másfelé  menne  a 
forgalom.

Sellei Tamás polgármester: A tervezés során az összes lehetőséget meg kell vizsgálni. 
Ez  most  egy  munkaközi  megbeszélés,  nem kell  dönteni.  Kérdésem,  hogy  készítessünk-e 
tervet arra vonatkozóan, hogy a láncoskép áthelyezése megoldaná-e a problémát?
Szerintem nem megvalósítható  a  láncoskép  áthelyezése,  de  a  tervezés  szintjén  lehet  vele 
foglalkozni.

Freiler  László  tervező:  Semmi  akadálya  olyan  terv  elkészítésének,  ahol  a  láncoskép 
áthelyezését is figyelembe vesszük. Természetesen ez nem növeli a tervezési költséget.

Pinezits  Tamás  alpolgármester:  Javaslok  olyan  megoldást  a  kereszteződésre,  ami 
egyértelművé  teszi  a  közlekedést.  Ha  a  faluban  igény  van  erre,  akkor  a  szobrot  át  kell 
helyezni, ha közlekedési biztonságot is jelent.

Sellei  Tamás polgármester:  Javaslom harmadik  terv elkészítését,  és  azt  mutassuk meg a 
lakosságnak. 

Gáspár András képviselő: A szobornak ott van jó helye, ahol van, ott kell hagyni.

Sellei Tamás polgármester: Azzal még nem kötelezzük el magunkat semmire, ha még egy 
változatot készíttetünk a tervezővel. Természetesen csak a lakosság tájékoztatását követően 
döntünk.
Kérem a tervezőt készítsen olyan változatot, ami a láncoskép áthelyezésével jár.
Az  összes  változat  megismerése  és  a  lakosság  tájékoztatás  után  döntsünk  a  végleges 
megvalósításról.
 

A képviselő-testület a javaslatot határozat nélkül elfogadja.
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            3.2. Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása

Zambóné  Németh  Ilona  jegyző:  A  mellékletben  megküldöttek  alapján  kérem  az 
önkormányzat 2012. évre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének elfogadását.

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

64/2011.(XI.10.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  Pereszteg  Község 
Önkormányzatának a 2012. évre vonatkozó stratégiai  ellenőrzési  tervét tudomásul veszi és 
elfogadja.

Felelős: Zambóné Németh Ilona jegyző
Határidő: azonnal

    3.3. Eon. áramdíj ellenőrzésére, új szolgáltató kiválasztására megbízás

Sellei Tamás polgármester: A Sopron-Fertőd Többcélú Kistérségi Társulás lebonyolításában 
37  kistérség  jelezte  szándékát  arra  vonatkozóan,  hogy energiabróker  céget  bíznak  meg  a 
legkedvezőbb áramszolgáltató kiválasztására. A bázisár és a kialkudott új ár különbözetéből 
származó megtakarítás 30 %-os sikerdíjért vállalják a lebonyolítást.

Pinezits Tamás alpolgármester: Erre miért kell mást megbízni? Ki kell jelölni egy hivatali 
dolgozót, aki ezt elvégzi.

Juhász János képviselő: Létező mérőórákról van szó. Nem lehet megnézni, hogy mennyit 
fogyaszt ténylegesen az önkormányzat? 

Zambóné Németh Ilona jegyző: Azt, hogy az intézményeknél mennyi a fogyasztás, és azt 
számlázták-e, az valóban ellenőrizhető. Nemcsak épületek vannak, hanem közvilágítás is. A 
hivatal dolgozóinak sem képesítése, sem ideje nincs arra, hogy ezzel foglalkozzanak. Egyik 
kollégámat sem tudom ezzel megbízni. Kevés létszámmal dolgozunk, plusz terhet senkinek 
nem tudok adni.

Gáspár András képviselő: A fogyasztás valós lehet, az alkusz legfeljebb lefelé tudja alkudni 
az árakat.

Sellei  Tamás  polgármester:  Azt  kell  eldöntenünk,  hogy  csatlakozzunk-e  a 
kezdeményezéshez. Aláírjam az E.on 2012. évre vonatkozó szerződését, vagy sem?

Juhász János képviselő: Lehet más áramszolgáltatóktól is árajánlatot kérni, az energiabróker 
megbízását javaslom.
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Gáspár  András  képviselő:  Javaslom,  hogy  csatlakozzunk  a  kistérséghez,  a  30  %-os 
sikerdíjat meg kell reszkírozni.

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

65/2011.(XI.10.) H a t á r o z a t :

Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
csatlakozva a Sopron-Fertőd Többcélú Kistérségi Társulás többi községéhez, a megállapodást 
az energiabróker céggel megkösse.

Felelős: Sellei Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Kérdések, bejelentések:

Sellei Tamás polgármester:
- Az intézményi étkezési szerződés az új vállalkozóval aláírásra került;
-  a  faluközpont  építése  a  turistaház  felőli  oldalon  egyelőre  nem folytatódik  a  tulajdonos 
kifogásai miatt;
- az egyik fűnyíróhoz hótoló vásárlása kb. 125/E Ft, azt meg kellene vásárolni;
- a népszámlálás befejeződött, a résztvevők precízen és pontosan oldották meg a feladatot;
- 2011. november 24-én közmeghallgatásra kerül sor;
- 1 db kórházi ágyat ajánlottak fel az önkormányzat részére, melyet az egyházközösség vett át;
- november 17-én kerül sor tervtanácsi egyeztetésre a településrendezési terv vonatkozásában;
- a PR Telecom árajánlatát egy  tájékoztató levélben minden házhoz kiküldünk, és a válaszok 
leadására biztosítjuk a lehetőséget.

Holczmann  Péter  képviselő:  A  „megállni  tilos  !”  tábla  kerüljön  visszahelyezésre  a 
tűzoltószertár elé. Kifogásolom, hogy a szertár előtt egy feljárat épült a két kapuhoz.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület,  a napirend tárgyára tekintettel – a 
tárgyalást zárt ülésen folytatja.

Kmft.

Sellei Tamás Zambóné Németh Ilona
polgármester jegyző


