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INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu 
 
Szám: 2-2/2012. és 1-3/2012.  
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: 2012. február 7-én 18 órai kezdettel Hegykő Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületével 
együttesen megtartott üléséről.  
 
Ülés helye:   Fertőhomok, faluház kultúrterme 
 
Jelen vannak: 
 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:  
 

Szigethi István  polgármester 
Völgyi  János   alpolgármester 

   Bak Balázs   képviselő 
Dr. Gergely István  képviselő 
Kóczán Imre   képviselő 

   Vargháné Horváth 
Bernadett   képviselő 

   Zambó István  képviselő 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:  
 
   Horváth Attila  polgármester 
   Radovits Tibor  alpolgármester 

Iliásné Pozsgai Anna képviselő 
Kertész Norbert  képviselő 

   Nagyné Kovács Erika képviselő 
 
Továbbá:  
   dr. Jakab Zsolt   körjegyző 
   Horváth Róbert   gazdálkodási munkatárs 
 
Horváth Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mivel 
annak valamennyi, 5 tagja jelen van.  
 
Szigethi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mivel annak 
valamennyi, 7 tagja jelen van. 
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Horváth Attila polgármester megnyitotta az ülést. Napirendnek a meghívóban 
közölt témákat javasolta.  
 
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet 5 igen 
szavazattal elfogadta.  
 
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet 7 igen 
szavazattal elfogadta.  
 
Napirendi pontok:  

 
1. Napirendi pont: 

Beszámoló Hegykő-Fertőhomok Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
Előadó: Szigethi István polgármester és Horváth Attila polgármester  

 
2. Napirendi pont: 

Hegykő-Fertőhomok Körjegyzőség megalakításáról szóló megállapodás 
módosítása 
Előadó: Szigethi István polgármester és Horváth Attila polgármester  

 
3. Napirendi pont: 

Hegykő-Fertőhomok Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének jóváhagyása 
Előadó: Szigethi István polgármester és Horváth Attila polgármester 

 
4. Napirendi pont: 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet benyújtása 
Előadó: Szigethi István polgármester 

 
1-3. Napirendi pont:  
Horváth Attila: Ha nincs ellene kifogás, egyben mondanám el az első három 
napirendi ponthoz kapcsolódó gondolataimat. A körjegyzőség 2011. évi 
költségvetéséről elmondható, hogy ha végignézitek, az eredeti és módosított 
előirányzathoz viszonyítva megtakarítások vannak. Ami a nagyságrendjét jelenti, a 
bér és a járulékok, a szint alatt valósultak meg, ugyanúgy, ahogy a beszerzések is. A 
2012. évi költségvetés meghaladja a 2011. évit annak ellenére, hogy ott jubileumi 
jutalmak is voltak. A cafetéria juttatás is kisebb. Egy nyolcórás alkalmazott helyett 
két részmunkaidős köztisztviselő dolgozik, miattuk összességében a cafetéria 
némileg magasabb. Ugyanakkor törvényi ráhatásra a körjegyzőséghez kerültek olyan 
kiadások, amelyek korábban az önkormányzatot terhelték. Ilyenek a körjegyzőség 
által használt épületek működtetési költségei. Ez mindjárt maga után vonja a 
körjegyzőségi megállapodás módosítását is, hiszen például az épület felújítás, vagy 
az energia költségeit nem a körjegyzőség viselte. De ugyanúgy, mint az óvodák 
esetében, az adott településen lévő épület költségei az adott önkormányzatra 
tartoznak. Miként évek óta, ebben a költségvetésben sincs béremelés. A másik 
oldalon ez „tragédia”. Évek óta ugyanazokkal a bérekkel kalkulálunk, ugyanakkor 
az inflációs hatások elszaladtak. Mindenki teszi a dolgát, de mindenkinek a piacon 
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kell élni, legalább infláció követőnek kellene lenni az illetményeknek, emelkedés 
mégsem volt évek óta. Visszatérve a 2011. évi költségvetésre: 3,6 millió forint a 
megtakarítás. A 2012. évi költségvetés meghaladja a tavalyit, de ez a különbözet az 
önkormányzatnál marad, maga a költségvetés alatta van a tavalyinak.  
 
Szigethi István: Hegykőn a Pénzügyi Bizottság ma megtárgyalta mindhárom 
napirendet, és elfogadásra javasolja. Minden áll, amit polgármester úr elmondott.  
 
Zambó István: Amivel bővült a körjegyzőség költségvetése, ezek az 
önkormányzatok költségvetéséből kiesnek. Ha ezeket a költségeket levesszük, még 
majdnem kevesebb a körjegyzőség költségvetése mint a tavalyi. Ez a megállapodás 
módosítás pedig tiszta viszonyokat teremt, az óvodához hasonlóan.  
 
Horváth Attila: Ehhez kapcsolódva: az óvodai társulásnál voltak kérdőjelek, de mind 
szakmailag, mind pénzügyileg jó döntés volt. A működés teljesen korrekt, a 
körjegyzőség eddigi időszakában is így működött ez. Van-e a napirendekhez kérdés? 
Ha nincs, akkor kérem, napirendi pontonként szavazzunk. 
 
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta:  
 

15/2012.(II. 7.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykő-
Fertőhomok Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolót 36 195 ezer forint bevételi és 36 112 ezer forint kiadási 
összeggel - a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - 
jóváhagyja.  
Felelős: Horváth Attila polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a 
következő határozatokat hozta:  
 

27/2012.(II. 7.) képviselő-testületi határozat:  
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykő-
Fertőhomok Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolót 36 195 ezer forint bevételi és 36 112 ezer forint kiadási 
összeggel – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint – 
jóváhagyja. 
Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta:  
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16/2012.(II. 7.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykő-
Fertőhomok Körjegyzőség megalakításáról szóló megállapodást a 
határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja.  
Felelős: Horváth Attila polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a 
következő határozatokat hozta:  
 

28/2012.(II. 7.) képviselő-testületi határozat:  
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykő-
Fertőhomok Körjegyzőség megalakításáról szóló megállapodást a 
határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja.  
Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta:  
 

17/2012.(II. 7.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegykő-
Fertőhomok Körjegyzőség 2012. évi költségvetését 42572 ezer forint 
főösszeggel – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint – állapítja 
meg. 
Felelős: Horváth Attila polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a 
következő határozatokat hozta:  
 

29/2012.(II. 7.) képviselő-testületi határozat:  
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegykő-
Fertőhomok Körjegyzőség 2012. évi költségvetését 42572 ezer forint 
főösszeggel – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint – állapítja 
meg. 
Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
4. Napirendi pont: 
Horváth Attila: A költségvetés tervezetét ilyenkor már tárgyalni szoktuk, de olyan 
ellehetetlenült adatszolgáltatás idejét éljük, hogy mind a körjegyzőség, mind az 
önkormányzat költségvetésének előkészítése elég zavarosan alakult. Ezért eleget téve 
a törvényi előírásoknak most beterjesztjük, de későbbi időpontban tárgyaljuk.  
 
Szigethi István: Ez nálunk is így van, mi február 23-án tárgyaljuk.  
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Horváth Attila polgármester benyújtotta a képviselő-testületnek a költségvetést 
(rendelettervezet mellékelve).  
 
Szigethi István polgármester benyújtotta a képviselő-testületnek a költségvetést 
(rendelettervezet mellékelve).  
 
Horváth Attila: Két hete a Belügyminisztériumtól jött egy leírat – törvényi hátterét 
ennek nem ismerni –, amely az 5 ezer fő alatti településeken az idősek látogatójának 
felvételét rendelte el február 1-től március 31-ig. Ez a személy közfoglalkoztatásban 
is alkalmazható, 80% támogatással. Fertőhomokon a Munkaügyi Központ 
Sulumannét jelölte ki erre, napi 8 órás munkában. Keveredett feladatok vannak: 
családsegítés, házi segítségnyújtás. Lehet, hogy az derül ki, hogy nincs felvágva a 
tűzifa, amit korábban adtunk. Előfordult, hogy valaki nem engedte be, majd kialakul.  
 
Dr. Jakab Zsolt: Hegykőn is alkalmazunk egy ilyen személyt, szinte azonnal kellett 
megoldani. Lehetőség volt közfoglalkoztatási támogatásra. A munkaügyi központtól 
kellett kérni az erre megfelelő személy kirendelését. Más dolog, hogy Hegykőn 
tudtuk, kit akarunk. Fertőhomokon nem volt információnk a munkanélküliekről, a 
munkaügyi központ döntötte el, kit küld.  
 
Horváth Attila: Ezek jó dolgok, de például a településőr is űrt hagyott maga után.  
 
Szigethi István: Azt is el kell mondani, hogy mind a tűzifa-támogatást, mind ezt a 
közfoglalkoztatást nagyon kevés település lépte meg, mi viszont ezekre 
odafigyelünk. Egy másik dolog: jövő évtől minimum 2000 fő lélekszámot kell elérni 
az önkormányzati hivatalok alakításához. Ennek a feltételeknek Hegykő és 
Fertőhomok együtt megfelel. A szomszédban, Hidegség-Fertőboz Körjegyzőség 
viszont nem tud megmaradni. Fertőboz úgy tűnik, Nagycenkhez szeretne 
csatlakozni. A polgármester hozzánk jött volna, a képviselő-testülete inkább 
Nagycenkre, és Nagycenknek is szüksége van – a lakosságszám miatt – Fertőbozra.  
 
Ezt követően Szigethi István polgármester, Kovács István Hidegség község 
polgármesterének levelét olvasta fel, melyben kinyilvánítja szándékukat a Hegykő-
Fertőhomok körjegyzőséghez csatlakozás iránt (levél mellékelve).  
 
Szigethi István: Azt hiszem, ennek egyik képviselő-testületnél sem lesz akadálya. 
Közösek az intézményeink, közös volt a szövetkezet, közös a pap. Hegykő és 
Fertőhomok együtt tud dolgozni, Hidegség is tud ehhez idomulni. Akár le is írhatjuk 
szándékunkat, hogy egyetértünk a csatlakozási tárgyalások megkezdésével, és 
szeretettel várjuk Hidegség Önkormányzatát.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 
  30/2012.(II. 7.) képviselő-testületi határozat:  

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hidegség 
Község Önkormányzatának kezdeményezésére egyetért a közös hivatal 
megalakítására vonatkozó tárgyalások megkezdésével. 
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Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Horváth Attila: Azt gondolom, hogy az élet ezt hozza, és ez elől nem lehet kitérni.  
 
Bak Balázs: A korábbi problémák, a szétválás okai ugye nem fognak előjönni? 
 
Horváth Attila: Annak idején, a közös tanácsi időkben más viszonyok voltak. A 
korábbi Fertőhomok-Hidegség Körjegyzőség az akkori körjegyzőt nem akarta. A 
mostani körjegyzőség abszolút partneri keretek között működik. Fertőhomok is adja 
a szabad utat a csatlakozáshoz. Amikor benne volt a levegőben, mindig léptünk 
körjegyzőség ügyben, intézményi társulások ügyében.  
 
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Horváth Attila polgármester az ülést 19 óra 03 
perckor bezárta.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Horváth Attila 
polgármester 

 

dr. Jakab Zsolt 
körjegyző 

Szigethi István 
polgármester 
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Melléklet:  
• meghívó Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére; 
• meghívó Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére; 
• jelenléti ív; 
• melléklet a 15/2012.(II. 7.) fertőhomoki-, és a 27/2012.(II. 7.) hegykői képviselő-

testületi határozatokhoz (Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámoló); 

• melléklet a 16/2012.(II. 7.) fertőhomoki-, és a 28/2012.(II. 7.) hegykői képviselő-
testületi határozatokhoz (Hegykő-Fertőhomok Körjegyzőség megalakításáról szóló 
megállapodás módosítása); 

• melléklet a 17/2012.(II. 7.) fertőhomok-, és a hegykői 29/2012.(II. 7.) képviselő-testületi 
határozathoz (Hegykő-Fertőhomok Körjegyzőség 2012. évi költségvetése); 

• Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. 
évi költségvetéséről szóló 2/2012. önkormányzati rendeletének tervezete; 

• Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 3/2012. önkormányzati rendeletének tervezete; 

• Hidegség Község polgármesterének levele. 
 
 


