
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2011. május 12-én tartott 
testületi ülésén. 

 
Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Pinezits Tamás alpolgármester, Zambóné Németh 

Ilona jegyzı, Gáspár András, Holczmann Péter, Juhász János, Talhammer László 
képviselık, 18 órától Farkas Norbert képviselı. 

 
Sellei Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fı képviselıbıl 
jelen van 6 fı, a testületi ülés határozatképes. Javaslatot tesz további egy napirendi pont 
tárgyalására: Malomárok térítésmentes tulajdonba adásának kezdeményezése. Javaslatára a 
testület megállapítja az alábbi 
 
 

N A P I R E N D E T : 
 
1.) Az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve 
 
     Elıadó: Zambóné Németh Ilona jegyzı 
 
2.) Malomárok térítésmentes tulajdonba adásának kezdeményezése 
 
     Elıadó: Sellei Tamás polgármester 
 
3.) Testületi döntést, jóváhagyást igénylı ügyek 
 
     Elıadó: Sellei Tamás polgármester 

 
1. Napirendi pont 
 
    Az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület  
6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 
20/2011.(V.12.)     H a t á r o z a t : 
 
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselı-testülete az Önkormányzat 2011. éves 
közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja. 
 
Felelıs: Zambóné Németh Ilona jegyzı 
 
Határid ı: azonnal 
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2. Napirendi pont 
 
 Malomárok térítésmentes tulajdonba adásának kezdeményezése 
 
Sellei Tamás polgármester: A malomárok funkcióját nem látja el, a valóságban nincs árok. 
Lehetıség nyílik a késıbbiekben a közvetlen mellette lévı út szélesítésére. Az árok kezelıje 
az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, tulajdonosa a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelı Zrt. A kezelıi hozzájárulás a rendelkezésünkre áll, a tulajdonosi 
hozzájáruláshoz a testület döntését is mellékelni kell. Addig a szakaszig javaslom foglalkozni 
a kérdéssel, amíg az önkormányzatnak nem kerül pénzébe. Költség akkor jelentkezik, ha azt 
össze akarnánk vonni az úttal. A rendezési tervben kijelöltettük a területet útnak.  
Kérem a testületi tagokat, hogy járuljanak hozzá az eljárás megindításához, ami kizárólag a 
térítésmentes átvételre vonatkozik. 
 
Gáspár András képviselı: A malomárok a Petıfi utca végénél is folytatódik, azt is érinti a 
javaslat? 
 
Sellei Tamás polgármester: A Fı utcáig tart az árok egyik szakasza, a Petıfi utca mögötti 
részt nem érinti. 
 
Holczmann Péter képviselı: Fenntartásaim vannak a tulajdonba vétellel kapcsolatban. Már 
most vannak ott kerítések, amelyek biztos, hogy nem a magántulajdon területén vannak. Azt 
nem javaslom a késıbbiekben sem elfogadásra, hogy az önkormányzat méresse ki a saját 
költségén az árkot és vonja össze az úttal. 
 
Zambóné Németh Ilona jegyzı: A rendezési tervben útként kerül megjelölésre az a szakasz. 
Ezzel lehetıséget adunk arra, hogy a Fı utcai lakók lehetısége meglegyen a kert végén a telek 
kialakításra. Az a költség majd ıket terheli. A határozati javaslat csak a térítésmentes 
átadásról szól, egyedüli költségvonzata az ügyvédi költség a szerzıdés elkészítéséhez. 
Természetesen út kialakításáról nincs szó, azt a tulajdonosok saját költségükre elvégezhetik. 
Az önkormányzatnak arra nincs pénze, pályázati kiírás pedig jelenleg nincs útépítésre. 
 
Juhász János képviselı: A tulajdonviszonyok rendezése nélkül nem is lehet útra pályázatot 
benyújtani. 
 
Holczmann Péter képviselı: Ha út útépítésre, vagy felújításra pályázatot írnának ki, akkor 
más utakra kell pályázni. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület 6 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
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21/2011.(V.12.)     H a t á r o z a t : 
 
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselı-testülete, a Pereszteg Község belterületén 
lévı, 441 hrsz-ú kivett mővelési ágú, 3611 m² területő – volt malomárok – térítésmentes 
önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi, a tulajdonosi jogokat képviselı Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. Gyır-Moson-Sopron Megyei Területi Irodája felé. 
 
A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a tulajdonba adás költségei az önkormányzatot 
terhelik. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonba 
adását az illetékesnél kezdeményezze, a szerzıdés megkötésérıl intézkedjen. 
 
Felelıs: Sellei Tamás polgármester 
Határid ı: 2011.05.20. 
 
3. Testületi döntést, jóváhagyást igénylı ügyek 
 
     3.1. Belsı ellenırzési jelentés jóváhagyása 
 
Sellei Tamás polgármester: Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a Sopron-Fertıd Többcélú 
Kistérségi Társulás által benyújtott belsı ellenırzési jelentést a testületnek el kell fogadni. Az 
elmúlt testületi ülésen már megtárgyalták és elfogadták a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó 
ellenırzési jelentést. A mostani ez gyakorlatilag egy kistérségi összefoglaló jelentés. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület 6 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 
22/2011.(V.12.)     H a t á r o z a t : 
 
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselı-testülete a Sopron-Fertıd Többcélú 
Kistérségi Társulás éves ellenırzési jelentését tudomásul veszi és elfogadja. 
 
Felelıs: Sellei Tamás polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
    3.2. Fertıdi zeneiskola tandíjához hozzájárulás kérése 
 
Sellei Tamás polgármester: A fertıdi polgármester keresett meg levélben, hogy a fertıdi 
Haydn Zeneiskola normatív támogatása nem fedezi a mőködési kiadásokat. Tanulónként 
40 000.- Ft összeget kell évente pluszként fizetni. Kérte, hogy az összeget az önkormányzat 
utalja át számlájukra, ellenkezı esetben a szülıkkel kell megfizettetni. Véleményem szerint 
aki vállalja gyermeke részére a zeneiskolai taníttatást, az tudja vállalni a költségeket is. 
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Zambóné Németh Ilona jegyzı: Nem tudjuk, hogy a soproni zeneiskolában mennyen járnak 
a községbıl. Ilyen alapon ık is kérhetik a hozzájárulást, és minden iskola, ahova peresztegi 
tanulók járnak. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület 6 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 
23/2011.(V.12.)     H a t á r o z a t : 
 
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselı-testülete a fertıdi Haydn Zeneiskolában 
tanuló gyermekek után a 40 000.- Ft összegő kiegészítı támogatást nem vállalja fel. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésrıl Fertıd város polgármesterét 
írásban értesítse. 
 
Felelıs: Sellei Tamás polgármester 
 
Határid ı: 2011. május 25. 
 
    3.3. Folyószámla-hitelszerzıdés megkötése 
 
Sellei Tamás polgármester: Kérem a testületi tagok hozzájárulását, hogy a számlavezetı 
pénzintézetnél – Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet – folyószámla-hitelszerzıdés 
megkötését kezdeményezzük.  
Hosszabb hitelfelvétel nélkül, átmeneti hitelrıl van szó. A csapadékvíz-elvezetési pályázat 
utófinanszírozott, így amíg nem érkezik meg a leigényelt támogatás a számlára, ne okozzon 
problémát a mőködési feltételek biztosítása 
Javaslom a limit összegét 10 millió forintban meghatározni. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület 6 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 
24/2011.(V.12.)      H a t á r o z a t : 
 
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselı-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat a 
számlavezetı Rajka és Vidéke Takarékszövetkezettel folyószám hitelszerzıdés megkötését 
kezdeményezze.  
A limit felsı határát 10 000 000.- Ft összegben határozzák meg. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a hitelszerzıdés aláírására. 
 
Felelıs: Sellei Tamás polgármester 
   Zambóné Németh Ilona jegyzı 
 
Határid ı: folyamatos 
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 3.4. Belterületi árkok lefedéséhez hozzájárulás 
 
Sellei Tamás polgármester: Both Ágoston Pereszteg, Ady Endre utca 29. szám alatti lakos 
kérelmet nyújtott be a képviselı-testülethez árok lefedésének engedélyezésére. 
A településnek az egész területére érvényes vízjogi engedélye van. Javaslom, hogy 
engedélyezzük a kérelmezınek az árok lefedését azzal a feltétellel, hogy azt elızetesen 
egyeztesse a hivatalban. Valószínő többen is jelentkeznek majd ilyen kéréssel, ezért 
egységesen kell meghatározni a feltételeket. 
 
Holczmann Péter képviselı: Ha ilyen kérelmek érkeznek, úgy kell engedélyezni, hogy az 
egységes legyen, és a befejezés elıtt ellenırizni, hogy a késıbbiekben rá is lehessen kötni. 
 
Juhász János képviselı: Meg kell határozni, hogy milyen mintával, milyen szegéllyel 
készüljön az árok lefedése. 
 
Sellei Tamás polgármester: Véleményem szerint szegélyt nem kell elıírni, a lefedés vagy 
füvesítve, vagy burkolattal történjen. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület 6 
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 
25/2011.(V.12.)     H a t á r o z a t : 
 
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselı-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Pereszteg község belterületén, az önkormányzat tulajdonában álló, helyi közlekedési utak 
melletti árkokat a tulajdonosok befedjék, a vízelvezetés biztosítása mellett. 
 
A képviselı-testület az engedélyezés feltételeként elıírja, hogy a munkálatok elvégzése 
kizárólag elızetes bejelentés és egyeztetés alapján történhet. 
 
Az árok befedésére füvesítéssel vagy egységes szürke és esetleg piros térburkolattal kerülhet 
sor. 
 
Felelıs: Sellei Tamás polgármester 
Határid ı: Folyamatos 
 
 

Kérdések, bejelentések: 
 
 
Sellei Tamás polgármester: A két testületi ülés között történtekrıl, és a késıbbi feladatokról 
az alábbiakban tájékoztatja a testületi tagokat: 
- A lomtalanításra a községben 2011. május 27-tıl június 2-ig kerül sor, 90 m³ szemét 
elszállítására lesz szabad kapacitás. Egyezteti a testületi tagokkal a konténerek elhelyezésének 
helyét; 
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- Lomtalanítás elıtt vasgyőjtésre kerül sor, a lerakóhelye a Faluház udvara; 
- Jelentkezett egy pár az üres telek vásárlására, de tényleges adás-vételre nem került sor; 
- Tájékoztatás az elvégzett társadalmi munkáról; 
- Petıfi utca végénél egy-két helyen kátyúzni kell, balesetveszélyes; 
- A soproni utca – ikerházaknál – nagyon rossz állapotban van, célszerő lenne felbontani, és 
murvázni; 
- A galambászok a Faluház udvarára szeretnének építeni egy kisebb faházat; 
 
Juhász János képviselı: Javaslom, hogy vagy a Faluház udvara, vagy a Széchenyben 
található fabódét adjuk át használatra. 
 
Zambóné Németh Ilona jegyzı: A Faluház udvarát nem tartom célszerőnek. Az épületben 
különbözı rendezvényeket tartunk, vagy tartanak, véleményem szerint az nem arra szolgál. 
Valószínő, hogy az építmény elhelyezése építési engedély köteles is lenne. 
 
A képviselı-testület tagjai javasolják, hogy a Széchenyi épületet nézzék meg a galambász 
egyesület tagjai. 
 
Holczmann Péter képviselı: A Fı utca felsı részét is meg kell nézni, ott is javításra szorul 
az út. 
 
Farkas Norbert képviselı: A Szabadság utcában is kellene egy-két helyen kátyúzni. 
 
Sellei Tamás polgáremster: A költségvetésben 500 000.- Ft tervezésre került a kátyúzásra, 
megrendelem a javítást, mert így balesetveszélyes az út. 
 
Sellei Tamás polgármester:  
- Wéber István a motocross pálya tulajdonosa nyilatkozatot kért ingatlan bejegyzéséhez az 
önkormányzattól. Az ingatlana területén található önkormányzati tulajdonú út, melyet 
szeretne megvásárolni. Tudomásom szerint az ingatlan nyilvántartásban már nem út mővelési 
ágként szerepel. 
- Tájékoztatás a tervezett főtéskorszerősítési pályázat jelenlegi helyzetérıl. Vén Tamás, aki a 
felméréseket készíti, elıszerzıdést kér arra, hogy ha az elımunkálatokat ık végzik, akkor 
garantáljuk, hogy a pályázatot is ık írják meg; 
 
Juhász János képviselı: A polgármesterrel megkerestünk egy másik céget is, akik tervet 
készítenek a jelenlegi helyzetrıl, és a kezdettıl a befejezésig vállalják a feladatok elvégzését. 
Árajánlatot várunk tılük. 
 
Zambóné Németh Ilona jegyzı: Ha mással is tárgyalnak, akkor nem lehet Vén Tamással 
szerzıdést kötni, mert azzal kötelezettséget vállalunk arra, hogy ık írják a pályázatot, akkor 
pedig nem kellett volna mást is megkeresni. 
 
Sellei Tamás polgármester: Az Energia pont ajánlatát megvárva lépünk tovább. 
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A Leader egyesület a környék turista útvonalait tervezi, kéri Peresztegrıl is a javaslatokat. 
  - Kálvária 
 - Hármas szobor ( Láncos kép ) 
 - Pereszteg, Széchenyi templom 
 - horgásztó 
 - moto-cross pálya 
 - Dénes-major ( lovaglás ) 
 
A képviselı-testület tagjai elmondják javaslataikat. 
 
Sellei Tamás polgármester: Ismerteti a csapadékvíz-elvezetés jelenlegi helyzetét. 
 
Farkas Norbert képviselı: Tájékoztatja a testületi tagokat a problémákról. A Kis utca 
végénél a beton feltöredezett, szintezési problémák is vannak. 
 
Sellei Tamás polgármester: Az átadás elıtt helyszíni ellenırzést fognak tartani a hibák 
kijavítása céljából. 
 
Több kérdés, bejelentés nem volt, a polgármester megköszönve a megjelenést, a testületi ülést 
bezárja. 
 

Kmft. 
 

 
Sellei Tamás        Zambóné Németh Ilona 
polgármester        jegyzı  
 
 
 
 
 
 
 
 


