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Jegyzőkönyv
Készült: Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december
12-én 19,00 órai kezdettel megtartott üléséről.
Ülés helye:

Önkormányzat ülésterme Fertőhomok, Akác u. 44.

Jelen vannak:

Horváth Attila
Dr. Jakab Zsolt

polgármester
körjegyző

Radovits Tibor
Iliásné Pozsgai Anna

alpolgármester
képviselő

Horváth Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel annak 3 tagja jelen van. Napirendnek a
meghívóban és a meghívó kiegészítésében közölt témákat javasolta.
A képviselő-testület a napirendet egyhangúlag jóváhagyta.
Napirendi pontok:
1. Napirendi pont:
Tájékoztatás a 2013. évi ivóvíz- és szennyvíz-, valamint szemétszállítási
díjakról; - az ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és –tisztítás díjainak
meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 12/2003.(XII. 10.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, továbbá a települési szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2002/IX. 6.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Horváth Attila polgármester
2. Napirendi pont:
A 2013. évi rendezvénynaptár jóváhagyása
Előadó: Horváth Attila polgármester
3. Napirendi pont:
A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás,
továbbá az új hivatal alapító okiratának jóváhagyása
Előadó: Horváth Attila polgármester
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4. Napirendi pont:
Hegykő-Fertőhomok Körjegyzőség létrehozásáról szóló megállapodás
megszüntetése; - a körjegyzőség megszüntető okiratának jóváhagyása
Előadó: Horváth Attila polgármester
5. Napirendi pont:
Hegykő, Fertőhomok és Hidegség Községek Közoktatási Intézményi
Társulásának megszüntetése
Előadó: Horváth Attila polgármester
6. Napirendi pont:
A háziorvosi és a fogorvosi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata
Előadó: Dr. Jakab Zsolt körjegyző
7. Napirendi pont:
Tulajdonosi hozzájárulás adása a „Pannon-Fertő régió határon átnyúló
vízellátás fejlesztése” projekt által érintett önkormányzati ingatlanokra,
vízjogi létesítési engedélyezés céljára
Előadó: Horváth Attila polgármester
8. Napirendi pont:
Tájékoztatók, bejelentések
Előadó: Horváth Attila polgármester
9. Napirendi pont:
Szociális ügyek
Előadó: Horváth Attila polgármester
1. Napirendi pont:
Horváth Attila: Alapvetően arról van szó, hogy az önkormányzat díjmegállapító
hatásköre megszűnik. A víz- és szennyvízdíj nem változik, a hulladékszállítás díját,
kíváncsian várjuk, miként alakul. Semmi nem borzolta még eddig így a kedélyeket.
Az energia hivatal állapítja meg, elvileg legfeljebb 4,2%-os lehet az emelés, de KEOPos pályázat esetén ettől el lehet térni. Amit a társulás megküldött jóváhagyásra,
abban átlagosan 60% emelés szerepel. A társulás kikövetelte, hogy jövő hétre hívják
össze a társulási tanácsot. Amiben bízni lehet, ha minden igaz, az állam besegít, és
5%-ra csökkentené a pályázati önerőt. De senki sem látja, hogy erre mikor kerül sor.
Sopron nem akar tiszta vizet önteni a pohárba, pedig az STKH Kft által javasolt
összeg ijesztő. A Rekultív Kft-nél maradó önkormányzatok látszólag jól döntöttek.
Egyetlen dolog segíthet, ha az állami segítség megjelenik a pályázat mögött.
Dr. Jakab Zsolt: Bár a napirendi pont megfogalmazásakor javasoltuk, a vízdíjas és a
szemétdíjas rendeleteket egyelőre még sem „bántanánk”. Viszont, hogy az
ingatlantulajdonosok kötelezhetőek legyenek a közszolgáltatási szerződések
megkötésére, a hulladékszállításról szóló rendeletünkben január 1-jei hatállyal
legalább a szolgáltató megnevezését módosítani kell. A rendelet amúgy átfogó
felülvizsgálatra kerül, illetőleg új rendeletet kell majd alkotni, amelyben szabályozni
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fogjuk többek között a szolgáltatás tartalmát. Ezt viszont csak egységesen tudom
elképzelni az STKH Kft teljes működési területén.
Horváth Attila: Írni kellene egy levelet is az STKH Kft felé, hogy kezdjék meg az
ingatlantulajdonosokkal a szerződések megkötését.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal megalkotta a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 5/2002.(IX. 6.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2012. rendeletet (rendelet mellékelve).
2. Napirendi pont:
Horváth Attila: A rendezvénynaptárral kapcsolatosan „nagy vajúdást” a bál
időpontja okozott. Végül is a horvát bált január 25-én tartjuk. A többi program
időpontja a korábbiakban megszokottak szerint alakul.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
90/2012.(XII. 12.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2013. évi rendezvény-naptárát a jelen határozat
mellékletében foglaltak szerint állítja össze.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: 2014. január 1.
3. Napirendi pont:
Horváth Attila: Az előző alkalommal már előttünk volt a közös önkormányzati
hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás tervezete. A lényeg az a bővülés, ami
Hidegség önkormányzatát jelenti. A körjegyzőséghez képest nincs jelentős változás,
ügyfélfogadás minden településen a továbbiakban is lesz. A gyakorlat kapcsán derül
majd ki, hogy ez konkrétan mit jelent. Remélem, hogy a feladatok szétosztása után
sem lesz jelentős változás. Arról korábban már szintén volt szó, hogy Dési Andrea
köztisztviselő a járási hivatalhoz kerül átadásra.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
91/2012(XII. 12.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást – a
jelen határozat mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: 2012. december 20.
Horváth Attila: A megállapodás mellett a fenntartó önkormányzatoknak az új
költségvetési szerv, alapító okiratát is jóvá kell hagynia.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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92/2012.(XII. 12.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői
Közös Önkormányzati Hivatal (székhely: 9437 Hegykő, Iskola u. 1.)
Alapító okiratát – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint –
jóváhagyja.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: 2012. december 20.
4. Napirendi pont:
Horváth Attila: Az előző napirendi ponthoz kapcsolódik a körjegyzőség év végével
történő megszüntetése. Ehhez meg kell szüntetni a körjegyzőség létrehozásáról szóló
megállapodást, és jóvá kell hagyni egy úgynevezett megszüntető okiratot. A lényeg,
hogy a körjegyzőség jogutódja a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal lesz. A
körjegyzőség foglalkoztatottjai az új költségvetési szervhez kerülnek, kivéve a járási
hivatalhoz kerülő – említett – kollégát, és a járási hivatalhoz átmenni nem kívánó
részmunkaidős kollégát, akinek jogviszonya megszűnik.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
93/2012(XII. 12.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a HegykőFertőhomok Körjegyzőség megszüntetéséről szóló megállapodást – a
jelen határozat mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: 2012. december 20.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
94/2012.(XII. 12.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete HegykőFertőhomok Körjegyzőség (székhely: 9437 Hegykő, Iskola u. 1.)
Megszüntető okiratát – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint
– jóváhagyja.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: 2012. december 20.
5. Napirendi pont:
Horváth Attila: December 7-én jelent meg a köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi
CLXXXVIII. törvény (a korábbi T/8888-asként tárgyalt törvényjavaslatról van szó). A
törvény 3. § (1) és (2) bekezdései feladatokat szabnak az önkormányzatokra,
konkrétan az iskola fenntartására létrehozott társulásokra, december 15-ödikei
határidővel. Egyfelől módosítani kellene a Hegykő, Fertőhomok és Hidegség
Községek Közoktatási Intézményi Társulás társulási megállapodását, de mivel
januártól nincs is értelme fenntartani, egyből a megszüntetését kezdeményezzük.
Ugyanebben a megállapodásban kívánjuk elszámolni a tag önkormányzatok iskolába
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bevitt vagyonát, az alkalmazottak tovább-foglalkoztatásának, valamint a pályázati
projekteknek a kérdését.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
95/2012.(XII. 12.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykő,
Fertőhomok és Hidegség Községek Közoktatási Intézményi
Társulásának Társulás megszüntetéséről szóló – jelen határozat
mellékletét képező - megállapodást.
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Attila polgármestert a
megállapodás megkötésére.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: 2012. december 20.
6. Napirendi pont:
Dr. Jakab Zsolt: 2012. január 1-jétől lépett hatályba az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) módosítása, mely előírja, hogy a feladat-ellátási
szerződésre vonatkozó — a törvényben taxatíve felsorolt — követelményeknek 2013.
január 1-jétől kell megfelelniük az érintettek között létrejött szerződéseknek.
Esetünkben a háziorvossal és a fogorvossal fennálló szerződések felülvizsgálatáról,
szükséges esetben módosításáról van szó. A praxisjoggal rendelkező háziorvos
(háziorvosi vállalkozás) és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat
közötti feladat-ellátási szerződések legalább az alábbiakat kell, hogy tartalmazzák
2013. január 1-jétől az Öotv. 2/B. § szerint: a) a felek megnevezése, a személyes
ellátásra kötelezett orvos megnevezésével, b) a praxisjoggal érintett körzet
meghatározása, c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési
önkormányzatnak a fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat, d)
a rendelési idő meghatározása, e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó
rendelkezések, f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, g) az ellátás nyújtásában
részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések, h) a szerződés
időtartama, i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések, j) a kártérítésre, kártalanításra
vonatkozó rendelkezések. A feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 5 év, a
települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést — indoklással — akkor
mondhatja fel, ha: a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt
kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan
megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, b) a háziorvos
önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból
elveszti. A feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem
határozható meg. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén
a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek
megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása
keretében kapott egy éves összeget. A háziorvossal és a fogorvossal fennálló
szerződéseinket felülvizsgáltuk. A felsorolt elemek nagy részét ezek a szerződéseink
tartalmazzák. A szükséges módosítások azonban kizárólag az érintettek közötti
egyeztetések során jöhetnek létre, azonban eddig sem a háziorvos, sem a fogorvos
ilyen módosítást nem kezdeményezett, ráadásul önkormányzati oldalon is több
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önkormányzat álláspontjának egyeztetése szükséges. Mindezekre tekintettel
javasoljuk a polgármester felhatalmazását az egyeztetéseket követő, a törvény által
kötelezően előírt kiegészítésekkel történő szerződésmódosítás megkötésére.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
96/2012.(XII. 12.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza Horváth Attila polgármestert arra, hogy az
Önkormányzat és a KAPP-MED Egészségügyi Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 9400 Sopron, Besenyő u. 14/F. III. em. 20.),
valamint az Önkormányzat és dr. Szemerédi László fog és
szájbetegségek szakorvosa (székhely: 9485 Nagycenk, Iskola u. 1.)
között fennálló feladat-ellátási szerződések, a hatályos, az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben megfogalmazott
feltételeket tartalmazó módosítását megkösse.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: 2012. december 31.
7. Napirendi pont:
Horváth Attila: A „Pannon-Fertő régió határon átnyúló vízellátás fejlesztése” projekt
célja az osztrák és a magyar vízbázisok egyesítése, három meglévő rendszer
összekapcsolásával megoldani a térség biztonságos vízellátását. Az egyes
létesítmények (vezetékek) elhelyezéséhez, illetőleg a vízjogi létesítési engedély
beszerzéséhez szükséges az érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulása.
Önkormányzatunk résztulajdonában három érintett ingatlan van: az egyik Hegykőn,
a másik Nagycenken, a harmadik Sopronban található. A tulajdoni illetőségünk
ezeken az ingatlanokon 60/10 000.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
97/2012.(XII. 12.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tulajdonosi hozzájárulását adja a „Pannon-Fertő régió határon átnyúló
vízellátás fejlesztése” projekt céljára, a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt
(székhely: 1024 Budapest, Lövőház u. 37.) által készített tervek szerint
igénybevételre kerülő hegykői 0170/4, nagycenki 0119/4, és a soproni
0527/8 hrsz-ú ingatlanokon vízvezeték elhelyezéséhez, és ennek
érdekében a vízjogi létesítési engedély kiadásához.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: 2012. december 31.
8. Napirendi pont:
a) Horváth Attila: A közútkezelő az óvoda elé „Gyermekek, veszély” táblát helyez
ki.
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b) Horváth Attila: A falukarácsony során a gyermekeknek 800,- és 1 000,- Ft közötti
ajándékcsomagot állítunk össze. A csomagolás 21-én lenne, a fa díszítésével együtt.
Nagyné Kovács Erika képviselő intézi a forralt bort és a kalácsot. Az ünnepséget
december 23-án 16 órától tartjuk.
c) Horváth Attila: A megoldást nem tudom, de a faluból jelezték felém az Akác
utcában lakó Krajcsics Erzsébet problémáját, aki betegsége miatt jellemzően ágyban
fekszik és a házban nem megoldott a fűtés. A közös háztartásban lakó
hozzátartozóktól ilyen jelzés nem érkezett, segítséget nem kértek. Az idős néni
otthonban történő elhelyezése megoldást jelenthet. Próbálunk többet megtudni a
helyzetéről.
Horváth Attila: Köszönöm az egész éves együttműködést. Ezen a helyen is áldott,
békés karácsonyt kívánok.
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Horváth Attila polgármester a képviselő-testület
ülését 21 óra 18 perckor bezárta.

Kmf.

Horváth Attila
polgármester

dr. Jakab Zsolt
körjegyző
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Melléklet:
 meghívó;
 jelenléti ív;
 11/2012.(XII. 23.) önkormányzati rendelet;
 melléklet a 90/2012.(XII. 12.) képviselő-testületi határozathoz (2013. évi
rendezvénynaptár);
 melléklet a 91/2012.(XII. 12.) képviselő-testületi határozathoz ((Hegykői Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás);
 melléklet a 92/2012.(XII. 12.) képviselő-testületi határozathoz (Hegykői Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító okirata);
 melléklet a 93/2012.(XII 12.) képviselő-testületi határozathoz (Hegykő-Fertőhomok
Körjegyzőség megszüntetéséről szóló megállapodás);
 melléklet a 94/2012.(XII. 12.) képviselő-testületi határozathoz (Hegykő-Fertőhomok
Körjegyzőség megszüntető okirat);
 melléklet a 95/2012.(XII. 12.) képviselő-testületi határozathoz (Hegykő, Fertőhomok és
Hidegség Községek Közoktatási Intézményi Társulásának Társulás megszüntetéséről
szóló megállapodása).

