
J e g y z ő k ö n y v

Készült:  Pereszteg Község Önkormányzat  képviselő-testületének 2010. február 2-án tartott 
rendkívüli  testületi ülésén.

Jelen vannak: Práznek József polgármester, Virágh Imre alpolgármester, Zambóné Németh 
Ilona  jegyző,  Bokor  Tibor,  Farkas  Istvánné,  Farkas  Norbert,  Gáspár  András, 
Holczmann Péter, Kaltsits Józsefné, Pinezits György, Talhammer László képviselők.

Práznek  József  polgármester  megállapítja,  hogy a  10  fő  képviselőből  jelen  van  10  fő,  a 
testületi ülés határozatképes.

Javaslatára a testület megállapítja az alábbi 

N A P I R E N D E T :

1.) Soproni Hulladékgazdálkodási konzorciumhoz történő csatlakozás megbeszélése

     Előadó: Práznek József polgármester

2.) Általános iskola infrastrukturális fejlesztési pályázata

     Előadó: Práznek József polgármester

1. Napirendi pont

     Soproni Hulladékgazdálkodási konzorciumhoz történő csatlakozás megbeszélése

Práznek József polgármester: Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy rendkívüli testületi ülés 
telefonon történt összehívására a 2. napirend fontossága miatt kerület sor.
Minden  képviselő  megkapta  Sopron  Megyei  Jogú  Város  levelét  a  hulladékgazdálkodási 
projekttel kapcsolatban. Hat településen kívül minden település aláírta a csatlakozást. A hat 
település között van Pereszteg Község Önkormányzata is. Kérdése, hogy a testület kíván-e 
változtatni eddigi döntésén.

Bokor Tibor képviselő. Tudni kellene azt is, hogy az eddigi szállítónak a fertőszentmiklósi 
REKULTÍV-nak milyen ajánlata van. Először azt kell megbeszélni, és utána dönteni.
Ezen a testületi ülésen semmiképp sem javasolja a döntést. Van még idő, későbbi testületi 
ülésen tárgyalják, amikor a másik részről is pontos ajánlatot ismernek.

Práznek József polgármester: Hiába van ajánlata, ha nem lesz települése, nem tud szállítani.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 10 
igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:



2.

1/2010.(II.2.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a  döntés 
meghozatalát  a  hulladékgazdálkodási  projekttel  kapcsolatban  a  következő  testületi  ülésre 
elnapolja.

2. Napirendi pont

   Általános iskola infrastrukturális fejlesztési  pályázat benyújtása

Zambóné Németh Ilona jegyző:  Ismerteti  a  testületi  tagokkal  a  pályázat  lényegét,  mely 
szerint  lehetőség  van  20  millió  forint  összegig  intézményi  infrastrukturális  pályázat 
benyújtására.
A polgármesterrel történt előzetes megbeszélés alapján nyert pályázat esetén lehetőség lenne a 
Sport utca 15. szám alatti iskolát, ahol 2 osztály működik, áttelepíteni a Fő utca 76. szám 
alatti épületbe. Ebben az esetben csak egy ingatlan fenntartását kell biztosítani, a felszabaduló 
épület egyéb közcélú hasznosításra kerülne.

Holczmann Péter képviselő: Sajnos nagyon sok feladat van, amit végre kellene hajtani. A 
faluban gyalázatosak a járdák, fel kellene azokat is újítani a költségvetésen belül.

Práznek  József  polgármester:  Van iskola,  és  valóban  a  járdák  nagyon  rossz  állapotban 
vannak.  Hamarosan  100  fő  alá  kerül  az  intézményben  a  létszám.  Az  idei  évben  az 
intézményeknél  csak  a  fenntartási  kiadásokra  kerül  fedezet.  A kistérség  a  leglényegesebb 
dolgot nem végzi, az oktatás lenne a legfontosabb feladat. Mindenki a saját malmára akarja 
hajtani a vizet. 

Talhammer László  képviselő:  Ha  átalakítás  történik,  akkor  kisebbek  lesznek  a  termek, 
kevesebb  tanulót  lehet  elhelyezni,  és   megszűnik  az  a  lehetőség,  hogy más  település  ide 
csatlakozzon.

Pinezits  György  képviselő:  Az  a  lehetőség  már  megszűnt,  Nagylózzsal  lett  volna  erre 
lehetőség, de ők más település iskolájával társultak.

Holczmann Péter képviselő: Ha elmegy egy osztály, jön egy másik, lehet A-B osztály.

Gáspár András képviselő: Sok minden függ attól is, hogy a későbbiekben milyen lesz az 
oktatáspolitika.

Práznek József  polgármester:  A jövőre nézve  mindenképp fontos,  hogy az alsó tagozat 
feltétlen itt maradjon.

Zambóné Németh Ilona jegyző: meg kell finanszírozni a költséget, majd pár hónap múlva 
kerül visszatérítésre. jegyző: A pályázatoknál nemcsak a saját részre kell gondolni, hanem az 
utófinanszírozásra is. A pályázatoknál Előfordulhat, hogy rövid lejáratú hitel felvételére is sor 
kerül addig, amíg a visszatérítés nem érkezik meg.
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Holczmann Péter képviselő: A hitelnél gondolni kell arra is, hogy helyi választások lesznek, 
nem  szabad,  hogy  a  következő  testületet  nagyobb  adóssággal  terheljék  meg,  az  nagyon 
felelőtlen döntés lenne az utódokra nézve.

Gáspár András képviselő:  Kérdése,  hogy a beadott  pályázatok  – amennyiben  nyernek – 
mennyire esnek egy időre ?

Zambóné Németh Ilona jegyző: A kérdésre válaszolva elmondja, ha a beadott pályázatok 
nyernek, nagy az esélye, hogy közel egy időre esnek. Ezért mindenképp kell tervezni hitelt a 
2010. évi költségvetésbe az utófinanszírozás biztosítása miatt. A pályázatot véleménye szerint 
be  kell  adni,  és  ha  nagyon  nagy  probléma  lenne  a  saját  részre,  akkor  lehetőség  van  a 
visszavonásra.

Gáspár  András  képviselő:  Véleménye  szerint  a  falumegújítási  pályázatot  kell  akkor 
visszavonni.

Kaltsits Józsefné képviselő: Utófinanszírozásnál csak addig kell hitel, amíg nem érkezik meg 
a támogatási összeg.

Pinezits György képviselő: Ebben az esetben a fedezetet a nyert pályázat biztosítja.

Kaltsits Józsefné képviselő: Pályázni veszteség és rizikó nélkül nem lehet.

Bokor Tibor  képviselő:  Kérdése  a  jegyzőhöz,  tudja-e  hogyan  alakul  a  0-6  éves  korig  a 
létszám?  Ezt meg kellett volna kérdezni a védőnőtől. 

Zambóné Németh Ilona jegyző: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a létszámadatokat 
akár a védőnőtől is meg tudja kérdezni, de meg is lehet nézni. Addig amíg a testület nem 
dönti el, hogy beadják-e a pályázatot, nem tartott szükségesnek ennek összegyűjtését.
Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy nehéz a döntés. Ha nem adják be a pályázatot akkor az is 
baj, ha beadják az is, mert nem lehet tudni, hogy a jövőben a jelenlegi létszámból mennyi 
gyermeket visznek Sopronba vagy más településre másik iskolába.

Ha beadásra  kerül  a  pályázat  és  mégis  társulni  kell  másik  iskolával,  esetleg  megszűnnek 
helyben  a  felső  osztályok,  akkor  nem  tudni  érdemes  volt-e  a  befektetés.  Ha  nem  kerül 
beadásra, de változnak a feltételek és maradhat az iskola, akkor az lesz probléma.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – 
az alábbi határozatot hozza: 

2/2010.(II.08.) H a t á r o z a t :

Pereszteg  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  az 
önkormányzati  miniszter  1/2010.(I.19.)  ÖM  rendelete a  bölcsődék  és  a  közoktatási 
intézmények  infrastrukturális  fejlesztéséhez,  valamint  közösségi  buszok  beszerzéséhez 
kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes 
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feltételeiről  szóló rendeletében foglaltak  alapján,  pályázatot  nyújt  be a  rendelet  6. §-ában 
megjelölt közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére.

A pályázat címe: Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése

A  pályázat  területe:  Pereszteg,  Fő  utca  76.  szám  alatti  általános  iskola  épületének 
infrastrukturális fejlesztése

A pályázat célja: A Pereszteg, Sport utca 15. szám alatti, két tantermes iskolai osztály 
áthelyezése  a  Fő  utca  76.  szám  alatti  épületbe, 
költségtakarékosság,  a  későbbiekben  könyvtár  és  közösségi 
helyiség kialakítása céljából.  A folyamatos informatikai fejlődés 
biztosítása  érdekében  a  számítástechnikai  terem  felújítása,  4 
tanterem padlóburkolatának cseréje.

A fejlesztés megvalósulásának helye: Pereszteg, Fő utca 76.

A fejlesztés forrásösszetétele:

Támogatásból igényelt 11 456 983.-
Saját forrás   2 864 246.-

A képviselő-testület  a  saját  forrás  összegét  a  2010  -2011.  évi  költségvetési  rendeletében 
biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtására.

Felelős: Práznek József polgármester

Határidő: 2010. február 15.

Kérdések, bejelentések

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

Kmft.

Práznek József Zambóné Németh Ilona
polgármester jegyző 


