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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 
27-én megtartott üléséről. 
 
Ülés helye:  Önkormányzat ülésterme, Fertőhomok, Akác u. 44.  
 
Jelen vannak: Horváth Attila  polgármester 
   dr. Jakab Zsolt  körjegyző 

Radovits Tibor  alpolgármester 
Iliásné Pozsgai Anna képviselő 
Nagyné Kovács Erika képviselő 

 
Jurinkovits József  Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 
Horváth Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel annak 4 tagja jelen van. Elmondta: Kertész 
Norbert képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az ülésen. 
Napirendnek a meghívóban közölt témát javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy a 7. 
napirendi pont után új napirendi pontként kerüljön be a közművesítési 
hozzájárulásról, továbbá a térfigyelő kamerák létesítésére vonatkozó pályázat 
benyújtásáról szóló döntés.   
 
A Képviselő-testület a napirendet az elhangzott módosításokkal együtt, 4 igen 
szavazattal elfogadta.  
 
Napirendi pontok: 
 

1. Napirendi pont: 
Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről 
Előadó: Horváth Attila polgármester 
Meghívott előadó: Egyed Mária, a Szolgáltató Központ vezetője 

 
2. Napirendi pont: 

Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti 
feladatainak 2011. évi ellátásról 
Előadó: Horváth Attila polgármester 
 

3. Napirendi pont: 
A gyermekétkeztetés és a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjáról szóló 
3/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítása 
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Előadó: Horváth Attila polgármester 
4. Napirendi pont: 

A fertődi J. Haydn Zeneiskolába járó fertőhomoki tanulók működési 
költségkülönbözetének megállapítása 
Előadó: Horváth Attila polgármester 
 

5. Napirendi pont: 
A REKULTÍV Kft-vel 2012. május 31-ig fennálló közszolgáltatói szerződés 
meghosszabbítása  
Előadó: Horváth Attila polgármester 
 

6. Napirendi pont: 
A Fertő-táj Általános Iskola Hegykő átszervezésével kapcsolatos vélemény 
kialakítása 
Előadó: Horváth Attila polgármester 
 

7. Napirendi pont: 
A helyi közbeszerzési terv összeállítása 
Előadó: Horváth Attila polgármester 
 

8. Napirendi pont: 
Döntés közművesítési hozzájárulásról (zárt ülésen) 
Előadó: Horváth Attila polgármester 
 

9. Napirendi pont: 
Döntés térfigyelő kamerák létesítéséről szóló pályázat benyújtásáról 
Előadó: Horváth Attila polgármester 
 

10. Napirendi pont: 
Tájékoztatók, bejelentések 
Előadó: Horváth Attila polgármester 
 

11. Napirendi pont: 
Szociális ügyek (zárt ülésen) 
Előadó: Horváth Attila polgármester 
 

1-2. Napirendi pont: 
Horváth Attila: Szeretettel köszöntöm Egyed Máriát, a szolgáltató központ vezetőjét. 
A beszámolót a képviselő-testület tagjai ülés előtt kézhez kapták. Én magam átnézve 
azt gondolom, hogy a szolgáltató munkája viszonylagos nyugalomban zajlik. Kérem 
Máriát, adjon átfogó értékelést.  
 
Egyed Mária a szolgáltató központ vezetője megtartotta beszámolóját (beszámoló 
mellékelve).  
 
Dr. Jakab Zsolt: Mennyire vannak látókörükben Hegykőn az Itató-kútnál működő új 
gyermekvédelmi intézmény lakói?  
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Egyed Mária: Megvan az intézményhálózatuk, ez szakellátás, hivatalosan nincs is 
róluk információnk. Mi is a rendőrséget kérdezzük velük kapcsolatban…  
 
Horváth Attila: A területi érintettségük miatt nem kellene mégis nyitni feléjük?  
 
Dr. Jakab Zsolt: Fertősééplak önkormányzatával közösen Hegykő önkormányzata 
egy megbeszélést kezdeményez a rendőrséggel és valamennyi érintett szervezet 
meghívásával, az Itató-kúti intézménnyel kapcsolatos problémák megoldására.  
 
Horváth Attila polgármester ismertette az Önkormányzat gyermekvédelmi- és 
gyermekjóléti feladatainak 2011. évi ellátásról szóló átfogó értékelést.  
 
(18 órakor megérkezett az ülésre Jurinkovits József, a Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat Fertőhomok elnöke).  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

27/2012.(III. 27.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 
Egyed Mária szolgálatvezető beszámolóját a gyermekjóléti és 
családsegítő szolgáltatás működéséről. 
A Képviselő-testület jóváhagyja az Önkormányzat 2011. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített – 
jelen határozat mellékletét képező – átfogó értékelést.  
Felelős: Horváth Attila polgármester  
Határidő: 2012. május 31. 

 
3. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester ismertette a Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató 
Központ házi segítségnyújtás intézményi térítési díjára vonatkozó előterjesztését 
(mellékelve), és a rendelet tervezetét. Kiemelte, hogy valójában 5,- Ft-os csökkenésről 
van szó.  
 
Dr. Jakab Zsolt: Az elmúlt évben már jeleztük Fertőd felé, hogy a társulási 
megállapodás módosításával célszerű lenne Fertőd Önkormányzatát kijelölni az 
intézményi térítési díjak rendeletben történő megállapítására; - erre törvény 
lehetőséget biztosít. Ebben az esetben nem kellene minden egyes érintett 
önkormányzatnak évente módosítani a díjakat, nem beszélve arról, hogy mivel a 
képviselő-testületek különféle időpontokban üléseznek, az április 1-ei 
hatálybaléptetés esetünkben sem teljesíthető.  
 
Dr. Jakab Zsolt körjegyző ezt követően tájékoztatta a képviselő-testületet a szociális 
étkeztetés várható intézményi térítési díjairól, amelyről – a társulási 
megállapodásban kijelölt – Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
március 29-edikei ülésén várhatóan rendeletet alkot.  
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta a gyermekétkeztetés és a házi 
segítségnyújtás intézményi térítési díjáról szóló 3/2012. önkormányzati rendeletet 
(rendelet mellékelve).  
 
4. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester Fertőd város polgármesterének, a fertődi zeneiskola 
működésének finanszírozásával kapcsolatos levelét ismertette (levél mellékelve). 
Emlékeztetett rá, hogy 40 ezer Ft/fő volt az előző években is az önkormányzatoktól 
kért támogatás. Ez nem változott, ennyit kérnek most is.   
 
Dr. Jakab Zsolt: Az idei költségvetésünkben 400 ezer forint zeneiskolai támogatás 
szerepel előirányzatként. Megkérdeztem: jelenleg 9 fertőhomoki tanuló jár 
zeneiskolába. Ez a szám ősztől – a beiratkozások függvényében – természetesen 
változhat, de a lényeg, hogy a támogatás finanszírozása részünkről biztosított.  
 
Horváth Attila: A levélből az nem derül ki, hogy a szülők mennyit fizetnek, de 
javaslom az összeg elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következető határozatot hozta:  
 

28/2012.(III. 27.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertődi 
Joseph Haydn Zeneiskolába járó fertőhomoki tanulók után 2012. évre 
vonatkozóan 40 ezer Ft/fő/év működési támogatást biztosít.  
Felelős: Horváth Attila polgármester 
Határidő: 2012. december 31.  

 
5. Napirendi pont:  
Horváth Attila: A Rekultív Kft és az önkormányzatok között fennálló, a települési 
szilárd hulladékok gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
2012. május 31. napjával megszűnik. Korábban még az okozott fejtörést, hogy a 
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer beindulásakor a Rekultív Kft-vel 
fennálló szerződéseinket miképpen tudjuk megszüntetni, a projekt megvalósításának 
elhúzódása miatt azonban a szerződéssel le nem fedett időszak jelent problémát. A 
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer – a szóbeli tájékoztatás szerint – 
jövő évtől kezdi meg üzemelését, de ennek konkrét időpontját írásban eddig nem 
erősítették meg felénk. A Rekultív Kft egész egyszerűen a közszolgáltatási szerződés 
2012. december 31-ig történő meghosszabbítását kezdeményezi. Ezt – információnk 
szerint – több település már el is fogadta. Álláspontunk szerint ugyanakkor ez a 
szerződés a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási 
szerződésről szóló 224/2004.(VII. 22.) Korm. rendelet és a hatályos közbeszerzésekről 
szóló törvény figyelmen kívül hagyásával nem hosszabbítható meg. Emiatt Hegykő 
és Hidegség községek polgármestereivel közösen az önkormányzati társulás 
elnökének tájékoztatását és javaslatát kértük arra vonatkozóan, hogy a Sopron 
Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer beindulásának elhúzódásával előálló 
problémát jogszerűen milyen módon tudjuk megoldani, a közszolgáltatás folyamatos 
biztosítása mellett. Egyúttal kértük azt is megerősíteni, hogy a Sopron Térségi 
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Hulladékgazdálkodási Rendszer konkrétan mely időponttól lesz képes szolgáltatni. 
Véleményünk szerint az átmeneti időszakra egyfajta lehetőségként merülhet fel a 
térségi önkormányzatok részéről az STKH Kft üzletrészének előrehozott 
megvásárlása és megbízása 2012. június 1-től, hiszen az új rendszerben az STKH Kft 
megvásárlása a közbeszerzési törvény kötelezettségei alóli mentesülést jelenti. 
Elméletileg a regionális lerakónak már működnie kellene. Eddig nem írták le, 
mikortól helyezik üzembe. Az STKH Kft azt mondta, január 1-től működni fog. 
Ennek írásos megerősítését kértük. A december 31-ig történő meghosszabbítás a 
közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik. Ezen e két cég lehet az esélyes. A soproni 
kft szóban azt jelezte, hogy nem szeretnék előbb átvenni a hulladékgyűjtést, 
szerintük 6 hónapra közbeszerzés nélkül is meg lehet hosszabbítani a szerződést. 
Leírtunk egy megoldást, de nem tudjuk, hogy most mi van.  
 
Dr. Jakab Zsolt: A levelünk alapján ma keresett telefonon a soproni önkormányzat 
téma szerinti ügyintézője és a hivatal jogásza. Egyelőre ők is tanácstalanok. Javaslom, 
amíg nem kapunk tőlük választ, illetve amíg nem látjuk a jogilag megnyugtató 
megoldást, napoljuk el a döntést.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

29/2012.(III. 27.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
REKULTÍV Kft-vel 2012. május 31-ig fennálló közszolgáltatói szerződés 
meghosszabbítása című napirendi pont tárgyalását elnapolja.  
Felelős: Horváth Attila polgármester 
Határidő: 2012. május 31.  

 
6. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester Hegykő Község Önkormányzata levelét ismertette 
(mellékelve), amelyben a hegykői képviselő-testület a Fertő-táj Általános Iskola 
átszervezésével kapcsolatos döntéshozatalát megelőzően a képviselő-testület 
véleményét kéri. 
 
Horváth Attila: Gondolom, miután ez nem jár azzal, hogy a települések és az iskola 
ne használhassák a tornatermet, az átszervezést én támogatom.  
 
Radovits Tibor: Korábban is mondtam már, nem örülök annak, hogy a szépen 
felújított iskolát elviszik. Legalább a tornacsarnok maradjon meg.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

30/2012.(III. 27.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért és 
támogatja a Fertő-táj Általános Iskola Hegykő tervezett átszervezését - 
melynek keretében megszűnik az intézmény Hegykő, Szent Mihály u. 
26. szám alatti telephelye -, amennyiben az intézmény tanulói a 
tornacsarnokot a jövőben is használhatják.   
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Felelős: Horváth Attila polgármester  
Határidő: 2012. 

 
7. Napirendi pont:  
Horváth Attila: Mivel egyéb jelentősebb beruházást, fejlesztést nem tervezünk, az 
idei közbeszerzési tervet nemlegesen, üresen javaslom elfogadni.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

31/2012.(III. 27.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2012. évi helyi közbeszerzési tervét - a jelen határozat 
mellékletében foglaltak szerint - hagyja jóvá.  
Felelős: Horváth Attila 
Határidő: folyamatos 

 
8. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester - hivatkozva arra, hogy önkormányzati hatósági ügyek 
következnek – zárt ülést rendelt el. 
 
A zárt ülés befejezését követően Horváth Attila polgármester kihirdette, hogy a 
képviselő-testület 7 kérelmező ingatlanára 120 ezer forint mértékű közművesítési 
hozzájárulást állapított meg, egy ingatlan esetében viszont úgy döntött, a 
szennyvízcsatorna hálózatra történő rácsatlakozáshoz nem kell közművesítési 
hozzájárulást fizetni, mivel az korábban már megfizetésre került. 
 
9. Napirendi pont: 
Horváth Attila: Többször szóba került már biztonsági kamera vagy kamerák 
telepítése Fertőhomokon. Most a Belügyminisztérium - egyik pályázati kiírásán – ezt 
80% intenzitással támogatja. Javaslom, két térfigyelő kamera felszerelésére nyújtsuk 
be a pályázatot.  
 
Dr. Jakab Zsolt: Hegykőn csaknem egy éve foglalkozunk a kamerák kérdésével. 
Ezeket kizárólag a soproni önkormányzattal és a soproni rendőrkapitánysággal 
együttműködve lehet üzemeltetni a kamerák képének figyelésére és bizonyítékként 
történő felhasználására vonatkozó jogi szabályozás miatt. A pályázati projekt 
költségvetése egyelőre a kamerák beszerzését és üzembe helyezését tartalmazza, 
rádióantennákon bejuttatva a jelet Sopronba. Ehhez a templomtoronyra is szükséges 
antennát szerelni, amely „látja” a hivatal elé és a Vasút utca végére tervezett 
kamerákat. Egyelőre ez egy becsült költségvetés, és nem tartalmazza a soproni 
rendszer bővítésének, üzemeltetésének további költségeit, amelyeket jelenleg nem 
ismerünk. Hegykőn az Egyházközség hozzájárult az antenna templomtoronyra 
történő felszereléshez, gondolom ez Fertőhomokon sem lesz probléma.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
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40/2012.(III. 27.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 
4/2012.(III. 1.) BM rendelet 8. §-ában leírt közbiztonság növelésére 
szolgáló fejlesztés támogatása iránt, az alábbiakban részletezett 
költségvetésű, támogatási igényű és önrészű projektelemre: 
Megnevezés fejlesztés 

összege (Ft) 
(ÁFA-val) 

támogatási 
igény (Ft) 

önrész 
összege 
(Ft) 

Közbiztonsági, 
köztérfigyelő 
kamerák 
beszerzése, 
felszerelése és 
üzembe helyezése 

 
2 142 947,- 

 
1 714 357,- 

 
428 590,- 

A Képviselő-testület a pályázati projekt önrészeként 428 590,- Ft-ot az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III. 6.) 
önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület meghatalmazza Horváth Attila polgármestert 
azzal, hogy a pályázatot elkészítse és határidőben benyújtsa, továbbá a 
pályázati projekt megvalósításával kapcsolatban szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye, szerződéseket aláírja. 
Felelős: Horváth Attila polgármester 
Határidő: 2012. április 2. 

 
10. Napirendi pont:  
a) Horváth Attila polgármester beszámolt a lejárt határidejű és átruházott 
hatáskörben hozott határozatokról (beszámoló mellékelve).  
 
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.  
 
b) Horváth Attila polgármester az AEGON Biztosító levelét olvasta fel. A cég azt 
kéri, hogy az önkormányzat ajánljon neki munkaerőt a településen.  
 
Horváth Attila: Annyit tudunk tenni, hogy a megkeresést kifüggesztjük a 
hirdetőtáblánkra.  
 
c) Horváth Attila polgármester Faragó Zsolt fertőhomoki lakos építményadóval 
kapcsolatos levelét olvasta fel (levél mellékelve).  
 
Horváth Attila: Ő volt, aki az üdülőterületen kezdeményezte, hogy az önkormányzat 
igen is építsen utat. Abban állapodtunk meg, hogy a tulajdonosok megelőlegezik a 
költséget, mi pedig kedvezményt adunk az építményadóból. Fel is vállalta, hogy 
ennek érdekében aláírásgyűjtést kezdeményez az üdülőtulajdonosok körében. Ő 
tehát közügyekben tájékozott ember. 1998-ban az állandó lakosként történő 
bejelentkezést akkori infrastrukturális ellátás miatt utasítottuk el. Jelenlegi 
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rendeletünkben az adómentességet azért a lakóhelyhez kötjük, mert így kapunk a 
lakosok után támogatást a központi költségvetésből. Faragó úr levelére ilyen 
értelemben fogunk válaszolni.  
 
Radovits Tibor: Az üdülőterülethez kapcsolódik, hogy a Hegykői Mezőgazdasági 
Zrt által használt úttal párhuzamos utcában mintegy 3-4 méter hosszan, 1 méter 
szélesen beszakadt az út.  
 
Horváth Attila: Megnézzük. 
 
d) Horváth Attila: Ami a kedélyeket borzolta: március 16-án találkoztam a Hegykői 
Mezőgazdasági Zrt elnökével. Ő kimérette a major területét. Szeretné az ingatlan jogi 
határait helyreállítani. A déli oldalon a szárítók vonaláig 3-3,5 méter magasságig 
túlkerítettek – elmondása szerint – az ottani tulajdonosok. Az Akác utca végén lévő 
telkeknél az a helyzet állt elő, hogy a meglévő út teljes egészében „bent van” a major 
területében. Amikor a digitalizálás megtörtént, kijelölték a határokat, néhány karó 
most is látható. Az út 2,6 méterrel a területekbe esik bele. Ez az egyik probléma. A 
másik, hogy a meglévő szőlők a zártkert végén a kikötők vonaláig a Zrt. jogi határa. 
Onnan is jöttek tulajdonosok panaszkodni. Elmondtam nekik, hogy beszélni kell az 
elnökkel. Minket egy ponton érint ez az egész: a major felé vezető régi út (ahol telket 
veszünk) jogi határa nem a meglévő kerítés, hanem az út bal oldala. Kértem, hogy a 
régi lóistállóhoz vezető útnál a vízóraaknától tegye egyenesbe a kerítést, és az utat 
hagyja szabadon. Tulajdonjogilag majd rendezzük. Földmérővel közösen megnéztük. 
Elmondta, hogy a digitalizáció során külterülettel és aránytalan 
területnövekedésekkel nem foglalkoztak. Az út alatt telefonvezeték megy, ezt 
elmondtam az elnöknek. A kerítésállítás ezt veszélyezteti. Ezt is megnéztük, a 
vezeték az út visszaállítható jogi határán megy. Elmondtam: azt tartanám 
korrektnek, hogy minden érintettet értesítsenek arról, mit szeretne a Zrt. Javasoltam, 
hagyja meg a meglévő utat, és írjon egy levelet a tulajdonosoknak, amiben tisztázza a 
jogi határokat.  
 
Nagyné Kovács Erika: Elbirtokolni nem lehet?  
 
Horváth Attila: Nem, az ingatlan-nyilvántartás digitalizálása, és most a kiméretés ezt 
megszakította.  
 
Jurinkovits József: Az az út száz éve ott van. Miként vitték azt a határt máshová, 
nem tudom. A szőlő széle volt a határ a téeszesítéskor.  
 
Horváth Attila: Jogilag korrektül mérték ki, ezzel nem tudunk mit tenni.  
 
Jurinkovits József: Kinek a tulajdonába tartoznak a dűlőutak? 
 
Horváth Attila: Az út az önkormányzaté, de véget ér a Szőlőskert utcai kertekkel, ott 
kezdődik a major. Az út megvan, csak a lakók „rátelepültek”. Remélem, Varga Gábor 
elnök elfogadja, amit javasolok. A Pacsirta utca végén a major kerítéséig terjedő 
területet sokan használják, de nem az övék. Jóllehet, a Zrt. megvárhatta volna az őszt.  
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Jurinkovits József: Mindenki úgy tudta, hogy ez a rész az önkormányzaté.  
 
Horváth Attila: Nem, csak akik megkérdezték, azoknak azt mondtam, használják, 
gazban ne legyen.  
 
Jurinkovits József: Varga Gábornak annyit mondanék, hogy legalább írjon levelet az 
érintetteknek.  
 
Horváth Attila: Elmondtam neki. Nem hagy hidegen ez, de nem tudunk mit tenni. 
Ha a tulajdonosnak vitája van a Zrt-vel, hívasson ő is földmérőt. Várhatóan májusban 
kerül sor a kerítésépítésre.  
 
e) Horváth Attila: A lomtalanítás május 9-én 10-én és 11-én lesz. Az üdülőterületen 
11-én.  
 
Iliásné Pozsgai Anna: Április 21-én a fertődi, a fertőszéplaki és a hegykői iskola 
szemétszedést szervez a vadásztársasággal közösen.  
 
f) Horváth Attila: Pénteken megtörtént az óvodaépület műszaki bejárása. A 
pályázatban szereplő felújítási munkák alapvetően rendben vannak. Most azokat a 
munkákat végzik, amelyek nem voltak rendben, vagy amelyeket pótmunkában 
rendeltünk meg. A tűzoltószertár felé elkészül még egy 50 cm-es járda is.  
 
Horváth Attila: Csütörtökön felhívott az óvoda tagintézmény vezetője, Becska 
Péterné Zsóka és azt kérdezte, hogy kik szilvesztereztek a kisiskolában, mert eltűntek 
a kisbiciklik? Ezek ott voltak a pajtában, az építkezés miatt lettek betéve. Elmondta, 
hogy a kőművesek „összecseszték”, stb… - csak mondta a magáét. Ígértem, 
megnézem mi a helyzet. Pénteken azt mondta, hogy ő ezt a hangnemet nem viseli, én 
meg azt, hogy úgy érzem, jó ideje szerepzavarban van, ha ő szeretné megmondani, 
kik mehetnek be a kisiskolába. Azt mondta, hogy megköszöni, mert ez megkönnyíti 
a döntését. Tegnap kaptam egy értesítést, miszerint munkaviszonyának 
megszüntetését kérte a vezető óvónőtől. A képviselő-testületnek is írt egy levelet, 
amit most felolvasok.  
 
Horváth Attila polgármester ezt követően felolvasta Becska Péterné képviselő-
testületnek írt levelét (levél mellékelve).  
 
Horváth Attila: Az egyszerűség kedvéért erre én is egy levélben fogok reagálni, hogy 
tisztább legyen a párbeszédünk.  
 
Horváth Attila polgármester felolvasta Becska Péternéhez írt levelét (levél mellékelve).  
 
Horváth Attila polgármester ezt követően – arra hivatkozva, hogy a további 
tárgyalás Becska Péterné személyes ügyét érinti, és az érintett nincs jelen, tehát ügye 
nyilvános tárgyalásához nem járulhat hozzá – zárt ülést rendelt el.  
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Horváth Attila polgármester a zárt ülést követően kihirdette, hogy a képviselő-
testület tagjai a zárt ülésen véleményüket fejtették ki az óvoda tagintézmény-
vezetőjének jogviszonyról történő lemondásáról, de mivel a képviselő-testületnek az 
ügyben hatásköre nincs, döntést nem hozott.  
 
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Horváth Attila polgármester az ülést 19 óra 50 
perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 
Horváth Attila 
polgármester 

 
dr. Jakab Zsolt 

körjegyző 
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Mellékletek: 
• meghívó; 
• jelenléti ív; 
• beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről; 
• melléklet a 27/2012.(III. 27.) képviselő-testületi határozathoz (átfogó értékelés az 

Önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatainak 2011. évi ellátásról);  
• 5/2012.(IV. 2.) önkormányzati rendelet; 
• fertődi zeneiskola levele; 
• Hegykő Község Önkormányzatának levele; 
• melléklet a 31/2012.(III. 27.) képviselő-testületi határozathoz (2012. évi közbeszerzési 

terv); 
• beszámoló a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról; 
• Faragó Zsolt levele; 

• Becska Péterné levele; 

• Horváth Attila polgármester levele. 
 


