FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055
INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu

Szám: 2-13/2012. és 3-8/2012.
Jegyzőkönyv
Készült: Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Fertőhomok
Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületével együttesen megtartott
közmeghallgatásán 2012. november 27-én, 19 órai kezdettel.
Ülés helye:

Kultúrház Fertőhomok, Akác u. 44.

Jelen vannak:

Horváth Attila
dr. Jakab Zsolt

polgármester
körjegyző

Radovits Tibor
Iliásné Pozsgai Anna
Kertész Norbert
Nagyné Kovács Erika

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Jurinkovits József
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a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
a Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese
a Nemzetiségi Önkormányzat tagja

Kozák Józsefné
A lakosság részéről: 9 fő

Horváth Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel annak 5 tagja jelen van. Napirendnek a
meghívóban közölt témákat javasolta.
A képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.
Jurinkovits József, a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke horvátul köszöntötte a
megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon a képviselőtestület 3 tagja jelen van. Az ülést megnyitotta. Ezt követően mindezeket magyarul is
megismételte. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kozák Józsefnét kérte fel, aki a felkérést
elfogadta. Az ülést megnyitotta.
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kozák
Józsefné képviselőt választotta meg.
Jurinkovits József elnök napirendnek a meghívóban közölt témákat javasolta.
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a napirendet – egyhangúlag elfogadta.
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Napirendi pontok:
1. Napirendi pont:
Tájékoztató az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat éves
tevékenységéről, jövő évi terveiről
Előadó: Horváth Attila polgármester, Jurinkovits József elnök
2. Napirendi pont:
Lakossági kérdések, javaslatok, hozzászólások
Előadó: Horváth Attila polgármester, Jurinkovits József elnök
1. Napirendi pont:
Horváth Attila: Ami a leglényegesebb, hogy 96 millió 984 ezer forinttal
gazdálkodtunk ebben az évben. A most tárgyalt háromnegyed éves tájékoztató
alapján, mind a bevételi, mind a kiadási oldal időarányos, a gazdálkodás hatékony
volt 2012-ben. A legnagyobb kiadási tétel – közel 60 millió forinttal a működési
költség. Ebből 31,7 millió forint helyben került felhasználásra, 28 millió forint lett
átutalva az iskola és a körjegyzőség működtetésére. Az iskola támogatása 7,6 millió
forintba, a körjegyzőségé 11 millió forintba, az óvodáé 6,5 millió forintba került.
Számos civil szervezetet támogattunk az elmúlt évekhez hasonlóan. Olyanokat,
amelyek helyben vannak, és tevékenységük kihatással van a helyi lakosokra. Jelentős
a felsőoktatási ösztöndíjasok támogatása is, az idei évben ez 450 ezer forint volt.
Hasonló a fertődi zeneiskola támogatása. A mi esetünkben ez 400 ezer forintot
jelentett. Segélyezésre 895 ezer forintot, temetési segélyre 350 ezer forintot
költöttünk. Nem jellemző, hogy horribilis összeget fordítanánk segélyre. Örömteli,
hogy az előző évekhez hasonlóan szépen futotta fejlesztésekre is. Összesen 26,7
millió forintot fordítottunk erre a célra. További 11 millió forintot hozzászámíthatunk
a kisiskola felújítására, a Hegykővel közös pályázaton. Ez így együtt 37 millió
forintos felhalmozási kiadás. Megvásároltunk egy 7 ezer négyzetméteres
földterületet a régi tsz bejáróval párhuzamosan. Ma szántóterület, de a rendezési terv
telekalakításra szánja. Egyúttal megszüntettük itt az elhanyagolt állapotot. Évrőlévre visszatérő téma volt az óvoda előtti gyalogjárda. Addig jutottunk, hogy 240 ezer
forintért megterveztettük. Most más utat szeretnénk járni, mert az útrekonstrukció és
a közvilágítás fejlesztése 3,6 millió forintba kerülne. Pályázat nélkül ez nem fog
megvalósulni. Táblázásokkal igyekszünk biztonságosabbá tenni ezt a szakaszt. Ez
egyelőre engedélyezés alatt áll. A pajtakocsma is az idei évben valósult meg, 100%
pályázati pénzből. Jövő év június 30-ig kell kiépíteni a térfigyelő rendszert, amire
pályáztunk és nyertünk 2 kamera felszerelésére csaknem 1,8 millió forintot. A
rendszernek folytatása lesz Hegykő hasonló fejlesztésével és a soproni központ
kapacitásának bővítésével. Néhány gondolat a jövő évről. Néhány napja fogalmazta
meg a járási biztos, hogy ilyen változás a rendszerváltás óta nem volt. Némi feladatot
és létszámot 2 fővel visz el tőlünk a járási hivatal. Ezzel a várható hivatali létszám alá
kerültünk. Év közben alakul, hogy mi lesz velünk. Nagy változás, hogy az iskolák 3
ezer fő lakosságszám alatt állami működtetésbe kerülnek vissza, és bizonyos
hitelátvállalásról is szó van. Emiatt a jövő évi költségvetésünknek is vannak sötét
foltjai. Az biztos, hogy a tartalékainkból jövő évben működni tudunk, de távolabbra
nem látunk. A jelenlegi 97 millió forinttal szemben a koncepcióban 67 millió forintot
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hagytunk jóvá. 7 millió forintot a telekvásárlásra, 13 millió forintot útépítés céljára
felvett hitelből vállal át a Kormány, de ezek törlesztése csupán évi 2 millió forint.
Nem kell támogatni az iskolát, viszont elviszik az SZJA-át és a gépjárműadó 60%-át.
Ez összességében mínuszos. Ha az óvodát és a körjegyzőséget 100%-ban fogják
támogatni, a kiesés egy része visszajön. Pályázati önerővel így is rendelkezni fogunk.
Jövőre szeretnénk megvalósítani ennek az épületnek a bővítését és a
fűtéskorszerűsítését, amely mintegy 20 millió forintba kerül, 4,5 millió forint
önrésszel. Elkészült az orvosi rendelő átépítési terve, a 4 millió forintos költség
finanszírozását pályázati lehetőségből egyelőre nem látjuk. A létünk az
elkövetkezendőkben is biztosnak tűnik; - bízom abban, hogy az önkormányzati
finanszírozási rendszer vidékbarát lesz. Ami sötét ló: a hitel átvállalása körül sok
mendemonda kering. Hogy pályázati forráshoz segítik a hitellel nem rendelkező
önkormányzatokat, ebből az következik, hogy a hitellel rendelkezőket nem. A hitel
nem egy bűnös dolog, csak ésszerűen kell gazdálkodni. Kellemetlen, ha a felelős és
felelőtlen gazdálkodókat egy kalap alá veszik. Összességében mi pozitívan tudunk a
jövő elé nézni.
Jurinkovits József: Köszöntöm a jelenlévőket, sajnos idén is kevesen vagyunk.
Jurinkovits József ezt követően megtartotta beszámolóját (mellékelve).
Horváth Attila: Egy dolgot nem említettem, ami lényeges változás lesz az
életünkben, de reméljük ez senkit nem fog hátrányosan érinteni. A 2 ezer fő
lakosságszámú településeknek kötelezően közös hivatalt kell létrehozni. Elméletileg
a mi körjegyzőségünk ennek megfelel – jelenleg mintegy 2 060-an vagyunk. Az
önkormányzatok a saját környezetükben szervezkednek, ez érinti Hidegséget is.
Fertőboz ugyanis Nagycenkkel és Pereszteggel akar közös hivatalt. Nagyon alakul
Kópháza környékén is egy nagy hivatal. A mi esetünkben a jelenlegi körjegyzőség
Hidegséggel egészül ki. Mi arra számíthatunk, hogy a lakossági ügyfelek
kiszolgálása zökkenőmentes lesz, de a működést ki kell alakítani. Egy másik dolog,
hogy 2013. január 1-jétől megkezdi működését a regionális hulladéklerakó. Jelenleg
még csak a közbeszerzési eljárás kiírása van folyamatban. Az STKH Kft fog január 1től szolgáltatni. A törvény nonprofit kft kezébe adja az üzemeltetést. Ennek kapcsán
számos településen megkezdődtek a szerződéskötések, a cég munkatársai minden
településre kimennek. A lényeg, hogy a szolgáltató személye változik. Egyelőre nem
tudjuk, milyen áron dolgoznak, elméletileg a Kormány kezében van ez a döntés. A
szelektív gyűjtés viszont nyilvánvalóan plusz terhet fog jelenteni. Sok minden menet
közben derül ki, de ezt nem lehetett megkerülni. Az úniós projekt 100 ezer lakost
követelt meg. Vannak részletei, amik menet közben alakulnak, elméletileg év
közepétől tudna Csér szemetet fogadni. Innentől indulna be a szelektív gyűjtés.
2. Napirendi pont:
Horváth Attila: Várjuk a lakossági kérdéseket, hozzászólásokat.
Nagy Tamás: Megváltozott a Soproni Vízmű elnevezése. Nem tudom ennek mi az
oka? A Vasút utcai vízvezeték cserére szorul, és aggódom, hogy a soproni elvonás
miatt ebből problémánk lesz…
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Horváth Attila: A névváltás csak egyszerűsítés. A tavalyi elvonás nem ismétlődött
meg, a bérleti díj továbbra is felújítási alapot képez. A szükséges felújításokról egy
szakértői bizottság dönt. Vagy nagyon elavult, vagy útépítéssel érintett beruházások
esetén kerül sor vezetékcserére.
Németh Jenőné: Az óvoda bejárata előtt miért kell feljárni autóval? Nem lehet
kitenni valamit? Nem lehet elmenni a járdán…
Horváth Attila: A KRESZ eleve tiltja, de engem is zavar. Szerintem meg lehet
erősíteni egy felfestéssel.
Horváth Ádám: Ebben mi is „sárosak” vagyunk, amikor autóval megyünk a
kisiskolába tambura próbára.
Andóné Kántor Tünde: A gyógyszertár épületének sarkánál rossz időben áll a sár
amióta megcsinálták a járdát.
Horváth Attila: Ott épp nem csináltunk járdát, de a tereprendezéssel valamitől
valóban több víz kerül oda. Megnézzük, mit lehet tenni.
Szabó János: Velünk szemben tavaly kidőlt a fa. A tulajdonosnak jó így, de minket
zavar. Nem lehet csinálni valamit?
Horváth Attila: A tulajdonos keresett, és azt ígérte, a többi fát is megvizsgálja.
Szabó János: Legalább a kidőlt fát vigye el.
Németh Jenőné: Előttünk az új járdán is megáll a víz, nem tud elfolyni a járda és a
kapu között.
Jurinkovits József: Jól emlékszem, amikor mindkét oldalon nyitva voltak az árkok.
Többen betemették. Akik nem temették be, azoknak nem folyik be az udvarára a víz.
Németh Tamás: Valahogy meg kell oldani az út vízelvezetését.
Horváth Attila: A Vasút utca vízelvezetését elméletileg terveztetjük.
Kozák József: A Rózsa utcában új utat ígértetek…
Horváth Attila: Többször nekifutottunk, de pályázat nélkül nincs rá esély. Ki kell
várni. 11-12 millió forint volt a kivitelezői árajánlat arra az útra.
Kozák József: A Hegykői Zrt nem tud segíteni? Ők tették tönkre…
Horváth Attila: Erre nem tudok válaszolni.
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Jurinkovits József: A gyalogátkelő két éve téma. Hallottuk, hogy készül terv. Milyen
megoldást jelentene?
Horváth Attila: 50 méter a gyalogátkelő előtt szükséges belátási távolság. Ezért az
átkelőt csak a Vasút utcai bekötés Hegykő felőli oldalán lehet megcsinálni. Így, egy
átkelő kell a Vasút utcán is. A szabványos kialakításhoz szegélyépítésre van szükség,
és át kell építeni a teljes közvilágítást. Ezzel együtt nem csak a rendszer 3 millió
forintja, hanem ennek belámpázása és faluképi hatása is kezelhetetlen… Ha nincs
egyéb kérdés, köszönöm mindenkinek, aki eljött. Kérném, segítsük elő, hogy
januártól a lakossági hulladékgyűjtés a szolgáltató váltás ellenére gördülékenyen
menjen. Félek ettől az új hulladékkezelési rendszertől, Győrben is voltak
„meglepetései”.
Horváth Attila polgármester a közmeghallgatást 20 óra 15 perckor bezárta.

Kmf.

Horváth Attila
polgármester

dr. Jakab Zsolt
körjegyző

Jurinkovits József
Fertőhomok Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

Kozák Józsefné
Fertőhomok HorvátNemzetiségi
Önkormányzat tagja, jegyzőkönyvhitelesítő
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Melléklet:
 meghívó;
 jelenléti ív;
 Jurinkovits József beszámolója.

