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Szám: 2-2/2014.  
 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4-
én (kedden) 17,30 órai kezdettel megtartott üléséről. 
 

Ülés helye:  Fertőhomok, Önkormányzat ülésterme  
 
Jelen vannak: Horváth Attila  polgármester 
   dr. Jakab Zsolt  jegyző 

 

Radovits Tibor  alpolgármester 
Iliásné Pozsgai Anna képviselő 
Kertész Norbert  képviselő 
Nagyné Kovács Erika képviselő 

Meghívott: 
   Herbst Zoltánné  gazdálkodási referens 
   Vargháné Horváth  
   Bernadett   óvodavezető  
 
Horváth Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntötte 
Vargháné Horváth Bernadett óvodavezetőt. Megállapította, hogy a képviselő-
testület határozatképes, mivel annak valamennyi, 5 tagja jelen van. Napirendnek a 
meghívóban közölt témákat javasolta azzal, hogy a napirend három új ponttal 
egészüljön ki: 2. napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület az Önkormányzat 
2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását; 7. napirendi pontként a 
LEADER egyesületi tagság fenntartását; 8. napirendi pontként pedig a Fertőd Mikro-
térségi Társulás Társulási megállapodása módosításának jóváhagyását. 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

5/2014.(II. 4.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. 
február 4-i napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
1. Napirendi pont: 
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet 
megalkotása; - a Tündérrózsa Óvoda költségvetése tervezetének 
véleményezése 
Előadó: Horváth Attila polgármester 
Meghívott: Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető 

http://www.fertohomok.hu/
mailto:fertohomok@fertohomok.hu
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2. Napirendi pont: 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Horváth Attila polgármester 
3. Napirendi pont: 
Tájékoztatás a faluház bővítés kivitelezési munkáiról 
Előadó: Horváth Attila polgármester 
4. Napirendi pont: 
A helyi közbeszerzési terv összeállítása 
Előadó: Horváth Attila polgármester 
5. Napirendi pont: 
A fertőhomoki Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési 
feltételeinek biztosítására megkötött megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Horváth Attila polgármester 
6. Napirendi pont: 
Döntés az Önkormányzat Első Hazai Energia-Portfolió Nyrt. 
értékpapírjainak értékesítéséről 
Előadó: Horváth Attila polgármester 
7. Napirendi pont: 
LEADER Egyesületi tagság fenntartásának megerősítése 
Előadó: Horváth Attila polgármester 
8. Napirendi pont: 
Fertőd Mikro-térségi Társulás módosításának jóváhagyása 
Előadó: Horváth Attila polgármester  

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

10. Napirendi pont: 
Döntés közművesítési hozzájárulás megállapításáról 
Előadó: Horváth Attila polgármester 

Előadó: Horváth Attila polgármester 
Határidő: azonnal  

 
Horváth Attila polgármester beszámolt a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben 
hozott határozatokról (beszámoló mellékelve).  
 
A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.  
 
1. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester: Az Önkormányzat – jegyző által elkészített – 
költségvetési rendelettervezetét mindenki megkapta. A költségvetési 
rendelettervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához további, önálló 
önkormányzati rendeletalkotás, rendelet módosítása nem indokolt. Nem képezi a 
rendelet részét – de természetesen csatoltuk - az önkormányzat bevételeit és 
kiadásait részletesen is bemutató összeállítást, amely – a rendelet megalkotását 
követően – a polgármester jóváhagyásával az önkormányzat elemi költségvetésévé 
válik (mellékelve). A költségvetési rendelettervezethez kapcsolódó, a működési és 
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felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó költségvetési 
mérleget közgazdasági tagolásban mellékeltük (mellékelve). A többéves kihatással járó 
döntéseket bemutató és a közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, 
adókedvezményeket) tartalmazó táblázatokat (mellékelve) szintén csatoltuk. Az 
előirányzat-felhasználási ütemtervet az ülés előtt osztottuk szét (mellékelve). A 
költségvetés 76 410 ezer Ft főösszeggel számol. Főbb módosulások (az előző évhez 
képest) a bevételi oldalon nem voltak, illetve amik voltak, azok pozitív dolgok. Az 
építményadó rendelet módosításának köszönhetően bevétel növekedéssel 
számolunk, az iparűzési adót az előző év tapasztalatai alapján csökkentettük. Tavaly 
még szerepelt a költségvetésünkben 7,2 millió Ft-tal a Hegykői Közös 
Önkormányzati Hivatal támogatása – ez most Hegykő Önkormányzatának 
költségvetésébe kerül. Miként az együttes ülésen láttuk, a hozzájárulásunk mértéke 
csökkent. A költségvetésben a kultúrház beruházást is szerepeltetjük.  9,6 millió Ft-os 
tartalékkal tudjuk indítani az évet. A megtakarítás részben a kivitelező kevesebb 
összegű első résszámlájából, részben szabad felhasználású megtakarításból ered. A 
kiadások között továbbra is szerepel még az iskolai közös működtetés 3,2 millió Ft-os 
terhe, és a kötelező béremelés kivételével a bérek is maradtak. A rezsi költségeket a 
tavalyi tapasztalatok alapján terveztük. A megszokott rendezvényeket sikerült 
betervezni. Az óvodánál pozitív elmozdulás történt: idén 1 millió Ft-ot, óvodai 
étkeztetésre félmillió Ft-ot kell „hozzátenni”. Ráadásul minőségileg jobb óvodánk 
van, két csoporttal, több gyerekkel. A támogatásoknál az előző évit vettük alapul, a 
tájháznak 800 ezer Ft jutott a kézműves táborra és 500 ezer Ft felújításra. A 
kultúrháznál 16,1 millió Ft van hátra a pályázati projektből, van 600 ezer Ft festésre 
és 250 ezer Ft kis értékű beszerezésre. Tavaly Fodor Sándor 500 ezer Ft-ot adott a 
Kulturális Egyesületnek, ezt is a kultúrházra szeretnénk fordítani. 5,3 millió Ft-os 
tartalékkal terveztünk. 8,3 millió Ft a vízműves céltartalék, ezzel nem tudunk 
kalkulálni. Mindezek okot adnak a bizalomra. Az óvoda költségvetéséről: Hegykő, 
Fertőhomok és Hidegség községek önkormányzatainak képviselő-testületei 2013. 
szeptember 23-án kötöttek egymással megállapodást a Tündérrózsa Óvoda által 
ellátott óvodai ellátás, szociális étkeztetés, továbbá az óvodai gyermek- és iskolai 
tanulói étkeztetés feladatellátásnak finanszírozásáról. A megállapodás II/8. pontja 
szerint Hegykő Község Önkormányzata – mint fenntartó – biztosítja Fertőhomok 
Község Önkormányzata és Hidegség Község Önkormányzata részére, hogy a 
Tündérrózsa Óvoda elemi költségvetését – annak jóváhagyását megelőzően – 
véleményezzék, azzal kapcsolatban észrevételt tegyenek. Ennek megfelelően, külön 
mellékeltük a Tündérrózsa Óvoda tervezett elemi költségvetését (mellékelve). Ebben 
jól elkülöníthető a tagintézmény költségvetése, melynek központi költségvetésből 
nem fedezett (Fertőhomok Önkormányzata által finanszírozandó) részét működési 
célú pénzeszköz átadásként 1 millió 500 ezer Ft-tal a rendelettervezet 5. melléklete 
tartalmazza. Ebben az összegben az étkeztetéshez történő hozzájárulás (önrész) is 
szerepel, a kizárólag óvodai neveléshez való hozzájárulás tervezett mértéke 1 millió 
ezer Ft. Tavaly az óvodára és az étkeztetésre fordított pénz 3 millió 457 ezer volt. A 
költségvetések nagy része bér és cafetéria. Emellett több mint, 2 millió Ft 
eszközbeszerzés és üzemeltetési költség is van a „fertőhomoki oldalon”. 
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Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető: A fertőhomoki tagintézmény 
költségvetésébe – polgármester úrral egyeztetve – terveztük, amire szükség van. Az 
óvoda állagmegóvására jelenleg semmit nem kell előirányozni. Apróbb bútorokat 
viszont terveztünk csakúgy, mint szolgáltatásokat: logopédiai ellenőrzést és 
úszásoktatást. A bérek jelentősen változtak, 2 fő teljes állású óvónő és 1 fő 
gondozónő, valamint 2-2 részfoglalkoztatású óvónő és dada dolgozik.  
 
Horváth Attila polgármester: Úgy látom, hogy személyzetileg rendben van az 
óvoda.  
 
Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető: Én is így látom. A szülői igények 
megnövelték a nyitvatartást, így 17 óráig vagyunk nyitva.  
 
Radovits Tibor alpolgármester: Ezt jó hírnek gondolom, mindenki örül neki. Tavaly 
„neccesnek” ítéltük a költségvetést, féltünk, hogy mindent felélünk. Az óvodáról 
szintén egyértelmű a jó hír.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Megoldandó feladatokról is beszélgettünk polgármester 
úrral. Az egyik a „nagykocsma” ügye. Jó lenne feloldani a jelenlegi patthelyzetet, 
ezért tárgyalni hívtuk az ingatlan tulajdonosát. Szeretnénk megismerni a szándékait, 
de ha ilyenek nincsenek, akkor segítsünk szakmai befektetőt keresni, vagy akár 
próbáljuk megszerezni az ingatlant. Foglalkozni kell a telekalakítás ügyével is, a 
tájházzal szemközt vásárolt ingatlanon. Először rendezni kell a tulajdonviszonyokat, 
a szomszédos tulajdonosokkal együttműködve. Előkészíthetjük a telekalakítást, a 
közművek tervezését. A közművesítéshez a későbbiekben akár fejlesztési hitel 
igénybevétele is elképzelhető. A faluház épületében további feladat az előírásoknak 
megfelelő orvosi rendelő kialakítás, és az épület hőszigetelése. 
 
Horváth Attila polgármester: A telekalakításhoz kapcsolódva: az érintett 
szomszédokkal egyeztetni kell megállapodásra törekedve, területcserékkel, 
újraosztva. Ezzel el lehet érni, hogy a kialakítás és közművesítés költségeihez 
mindenki arányosan hozzájáruljon. A közművek a közelben vannak. Nagy kérdés: 
van-e az ingatlanpiacnak olyan mozgása, ami ezt indokolja? A költségvetésre 
visszatérve: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a 
középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) 
pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot 
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. 
(XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a 
Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét 
határozatban kell megállapítani. A képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, 
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – 
évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. A saját 
bevételek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeket (ami Fertőhomok esetében 0,- Ft) 2014. évre vonatkozóan a 
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határozati javaslat 1. melléklete, a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan a 
határozati javaslat 2. melléklete tartalmazza. 
 
Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel 
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei 
összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2014. 
évi és az ezt követő három évre várható összegét a határozat 1. és 2. számú mellékletében 
foglaltak szerint jóváhagyja”. 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

6/2014.(II. 4.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2014. évi és az ezt 
követő három évre várható összegét a jelen határozat 1. és 2. 
számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 
Felelős: Horváth Attila polgármester 

 
Horváth Attila polgármester javasolta az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 2/2014. önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett rendelet-
tervezet szerint. 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2014. 
évi költségvetéséről szóló 2/2014. önkormányzati rendeletet (mellékelve).  
 
Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel 
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tündérrózsa 
Óvoda 2014. évi 107 219 ezer Ft főösszegű költségvetésében foglaltakkal egyetért, azt Hegykő 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete felé jóváhagyásra javasolja.” 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

7/2014.(II. 4.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tündérrózsa Óvoda 2014. évi 107 219 ezer Ft főösszegű 
költségvetésében foglaltakkal egyetért, azt Hegykő Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete felé jóváhagyásra javasolja. 
Felelős: Horváth Attila polgármester 

Határidő: folyamatos 
 
2. Napirendi pont: 
Horváth Attila polgármester elmondta, hogy az államháztartási törvény 34. § (5) 
bekezdése szerint a képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves 
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költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal 
módosítja költségvetési rendeletét. Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzatnak 
2014. március 10-ig kell benyújtania a kincstárhoz költségvetési beszámolóját, 
kezdeményezte a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet utolsó módosítását, az 
előterjesztett rendelettervezet szerint. Külön ismertette a módosuló előirányzatokat 
(mellékelve).  
 
Horváth Attila polgármester javasolta az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló 2/2013. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2014. 
önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett rendelet-tervezet szerint. 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2014. 
évi költségvetéséről szóló 3/2014. önkormányzati rendeletet (mellékelve). 
 
3. Napirendi pont: 
Horváth Attila polgármester: A faluház (kultúrház) bővítésére 19 millió Ft áll 
rendelkezésre. A pályázat benyújtásakor is elmondtuk, hogy a költségvetés 3 nap 
alatt készült. A megfogható, konkrétan árazható költségeket szerepeltettük a 
pályázatban. Egyéb limit is volt, a 15 millió Ft pályázati felső határ. Nem tartalmazza 
a pályázat a villanyszerelést, ráadásul a régi részhez is hozzá kell nyúlni. Ha 
hozzányúlunk a színpadhoz, akkor hozzá kell nyúlni a padozathoz, és a terem 
tetejéhez is. A mennyezetet szigetelni kell, ennek festés vonzata van. Ezt kellene 
Fodor Sándor felajánlásából megcsinálni. Ennek az árajánlatkérése zajlik. A költségek 
lassan letisztulnak (ebben az is benne van, hogy a tervező által válaszfalként kezelt 
fal valójában tartó fal). Szilágyi Lajostól kértem tervezői segítséget a megvilágításra, 
az akusztikai problémákra.  
 
Horváth Attila polgármester ezt követően bemutatta a belső építészeti terveket.  
 
Horváth Attila polgármester: A költségvetésben ezekre 1 millió Ft van tervezve, ez 
egészülhet ki a Fodor Sándor által felajánlott 500 ezer Ft-tal. Jelenleg nem tudjuk 
pontosan, ha készre csináljuk, mennyibe kerül. Remélem, 2 héten belül lesz végszám.   
 
4. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester: A jóváhagyott költségvetési rendelet és fejlesztési célok 
meghatározását követően a közbeszerzési értékhatárt elérő beruházásokat 
közbeszerzési tervben kell szerepeltetni.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Az elfogadott költségvetési rendeletünk szerint a 
közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzés az idei évben nem lesz. Ugyanakkor 
megjegyzendő, hogy az új szabályok szerint a faluház átalakítással is járó bővítése – 
az orvosi rendelővel és a hőszigeteléssel – már eléri a jelenleg nettó 15 milliós 
értékhatárt, tehát ha e munkákra sor kerül, azokat közbeszereztetni kell. Egyébként, 
ha nem is közbeszerzési eljárást, de három cég meghívásával ajánlatkérési eljárást a 
faluház projektre is folytattunk le.  
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Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel 
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2014. évi közbeszerzési tervét – a határozat mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja”. 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

8/2014.(II. 04.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét – a határozat 
mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja.  
Felelős: Horváth Attila polgármester  
Határidő: azonnal 

 
5. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 80. §-a szerint a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat 
részére - annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi 
feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok 
ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási 
feladatok: a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de 
legalább tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, 
technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá 
a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek 
viselése; b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, 
tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi 
feltételek biztosítása; c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az 
előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés 
előkészítése és postázása; d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek 
előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, 
sokszorosítási, postázási feladatok ellátása; e) a helyi nemzetiségi önkormányzat 
működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok 
ellátása; f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának 
biztosítása, és g) az a)-f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó 
költségek viselése a helyi nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője 
telefonhasználata költségeinek kivételével. A felsorolt kötelezettségek teljesítése 
érdekében a helyi önkormányzat a helyiséghasználatra, a további feltételek 
biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi 
nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, 
általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül 
felül kell vizsgálni. A megállapodásban rögzíteni kell a) a helyi önkormányzat és a 
helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, 
valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, 
továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, 
törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos 
határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével, b) 
a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi 
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önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai 
teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését, c) a helyi 
nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, 
nyilvántartási kötelezettségeket, d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési 
feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, 
valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási 
feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket. A helyi önkormányzat és 
a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásban rögzíteni kell, hogy a jegyző 
vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja a 
helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi 
önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 
Önkormányzati működésen értendő a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, 
a bizottságok működése, a tisztségviselői és képviselői megbízatás ellátása, valamint 
a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartása is. A 
2012-ben megkötött, felülvizsgált megállapodást aktualizálva megküldtük (kiemelve 
a módosuló szövegrészeket). 
 
Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel 
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése szerinti, felülvizsgált 
megállapodást a fertőhomoki Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal - a határozat 
mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja”. 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

9/2014.(II. 04.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) 
bekezdése szerinti, felülvizsgált megállapodást a fertőhomoki Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzattal - a jelen határozat mellékletében 
foglaltak szerint – jóváhagyja. 
Felelős: Horváth Attila polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
6. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester: Az Önkormányzat tulajdonában van 1 501 db, 
1 501 000,- Ft névértékű Első Hazai Energia-Portfolió Nyrt. részvény. A részvényeket 
kezelő brókercég javasolja a részvények értékesítését, mivel véleményük szerint ezek 
árfolyamértéke folyamatosan csökken és változás sem várható. Álláspontjuk szerint 
jelenleg 600-700,- Ft/db áron lehetne értékesíteni.  
 
Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel 
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 600,- Ft azaz 
Hatszáz forint minimum áron értékesíti 1 501 db, 1 501 000,- Ft névértékű Első Hazai 
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Energia-Portfolió Nyrt. részvényét. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Attila 
polgármestert az értékpapír eladási megbízás kiadására.” 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

10/2014.(II. 04.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 600,- 
Ft/db azaz Hatszáz forint papíronkénti minimum áron értékesíti 1 501 
db, 1 501 000,- Ft névértékű Első Hazai Energia-Portfolió Nyrt. 
részvényét.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Attila polgármestert az 
értékpapír eladási megbízás kiadására. 
Felelős: Horváth Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
7. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester: Az Európai Uniós 2014-20-as költségvetési 
programozási időszakra (amely számunkra egyúttal új pályázati tervezési időszakot 
is jelent) vonatkozóan szükséges annak kinyilvánítása, hogy a LEADER egyesületek 
tagjai megerősítsék, a továbbiakban is helyi akciócsoportként (HACS) kívánnak 
működni, és ezzel együtt a települési önkormányzatok fenntartják tagságukat az 
egyesületben. A települési tagság feltétele annak, hogy a településen működő 
vállalkozások és civil szervezetek jogosultak legyenek pályázni (az önkormányzati 
tagság nélkül elvi lehetőség csak akkor van erre, ha legalább 2 gazdálkodó szervezet 
és legalább 2 civil szervezet részt vesz a HACS szervezetben). Az előző programozási 
időszakban – mai árfolyamon – a térségünk a LEADER egyesület közreműködésével 
2,2 milliárd forinttal gazdálkodhatott. Az elmondottakra tekintettel javasoljuk az 
egyesületi tagság megerősítését. 
 
Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel 
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja az 
Önkormányzat tagságát az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesületben, amely a térség 2014-
20-as programozási időszakra vonatkozó várományos Helyi Akciócsoportja”. 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

11/2014.(II. 04.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja 
az Önkormányzat tagságát az Alpokalja-Ikva mente Leader 
Egyesületben, amely a térség 2014-20-as programozási időszakra 
vonatkozó várományos Helyi Akciócsoportja. 
Felelős: Horváth Attila polgármester 

Határidő: azonnal 
 
8. Napirendi pont: 
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Horváth Attila polgármester: A Fertőd Mikro-Térségi Társulás dolgozói 
létszámának költségvetése 10 851 ezer Ft. Egy részét állami támogatásból megkapja a 
Társulás. Maradék részét saját forrásból kell kiegészíteni. Eddig 80,- Ft/óra volt a 
gondozás térítési díja, ez távol áll a tényleges költségektől. Mivel kötelezően 
ellátandó feladat, ezért korábban úgy nyilatkoztunk, maradunk a Társulásban. Ma 
délelőtt a Társulási Tanács ülésén eldőlt, hogy a nem fedezett költségeket 50%-ban a 
lakosságszám arányában, 50%-ban pedig az ellátottak számának arányában osztják 
fel a tag önkormányzatok. A térítési díjnál 80 ezer Ft-os havi jövedelem alatt 300,- 
Ft/óra díjra lehet számítani. 80 és 100 ezer Ft-os jövedelem között a díj 400,- Ft; 100 
ezer és 130 ezer Ft között 500,- Ft; 130 ezer Ft felett 600,- Ft óránként. Fertőhomok 
vonatkozásában a jelenlegi két fő ellátottra figyelemmel az éves hozzájárulás összege 
mintegy 212 ezer Ft. 
 
Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel 
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőd Mikro-
térségi Szociális Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosítását - a határozat 
mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja”. 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

12/2014.(II. 04.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőd 
Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás Társulási 
megállapodásának módosítását - a jelen határozat mellékletében 
foglaltak szerint - jóváhagyja. 
Felelős: Horváth Attila polgármester 

Határidő: azonnal 
 

9. Napirendi pont: 
a) Horváth Attila polgármester: A „nagykocsma” ügye a költségvetés tárgyalásánál 
már szóba került. A jövő héten találkozunk a tulajdonosokkal. A telekalakításról 
szintén volt már szó. A pályázati szakértőnket megkértem, nézzen utána 
lehetőségként az egész faluház épület hőszigetelésének és az orvosi rendelő 
kialakításának. A LEADER pályázatnál szóba került az alternatív energia. Én az ág 
aprítékkal való fűtésre gondolok. Ennek kapcsán lehetne egy erőgépet venni, ami az 
üdülő nyesedékeinek és a nyári fűnyírásnak a gondját is meg tudná oldani. A 
mostani ónos eső rávilágít, hogy a traktorra egy sószóró szükséges lenne. Az utak, 
járdák sosem hagyhatók ki a pályázatokból, de egyelőre ez a legnehezebb, meglátjuk, 
az új szelek hogyan fújnak, gondolok a Balf-Fertőrákos közötti útra.  
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b) Horváth Attila polgármester: Ma találkoztunk a rendőrség és a közútkezelő 
képviselőivel a Fertő parti úton történt balesetek tárgyában összehívott 
közlekedésbiztonsági egyeztetésen. Ami konkrétum: a burkolati jelek festését 
megpróbálják bevenni a költségvetésükbe; sárga hátterű figyelmeztető táblát 
helyeznek ki; a rendőrség kijelölt egy helyet sebességmérés céljából; és 
meghosszabbítják a szalagkorlátot. Felmerült a burkolat felületi zárása, de nem 
tudják, erre mikor kerülhet sor. Végül: a fertőbozi lejárónál van egy sávleszakadás, 
amit megnéztünk a helyszínen. A kerékpárút rézsűzés, illetőleg a vízelvezető árok 
kialakítása miatt 8-10 méter hosszan repedés látszik. Megállapították, hogy ezt soron 
kívül javítaniuk kell.  
c) Horváth Attila polgármester: A Pajtakocsma üzemeltetésére ismét kiírásra került 
egy pályázat. Február 20-ig adtunk határidőt, az előző évek szerződési feltételeivel. A 
lehetőséget említettem Takács György úrnak is, aki a volt Akác vendéglőt újra 
megnyitja. Aki rendszeresen keres minket, egy Kovács István nevű illető, a hidegségi 
András Pincét üzemeltető személy ismerőse. Egy bemutatkozó levelet is írtak. 
Állításuk szerint az András Pince üzletileg független, ők ingatlan bérbeadásból élnek. 
Az András Pince konyhájából szolgálnák ki a Pajtakocsmát. Azokat az eszközöket, 
amit a jelenlegi bérlő itt hagy (plusz asztalok, székek és az udvari kiülők), meg kell 
venni. A hűtőket nem gondolnám.  
 
d) Kertész Norbert képviselő: A Mező utcában murvázva lett az út, de Gráczol 
Lászlóék mögött egy helyen beszakadt. A kürtők nyíltak szét… 
 
Horváth Attila polgármester: Megoldjuk a problémát.  
 
10. Napirendi pont: 
Horváth Attila polgármester hivatkozva arra, hogy önkormányzati hatósági ügy 
következik, zárt ülést rendelt el. 
 
Horváth Attila polgármester a zárt ülés befejezését követően kihirdette, hogy a 
képviselő-testület egy ingatlan esetében döntött 120 ezer Ft közművesítési 
hozzájárulásról.  
 
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Horváth Attila polgármester a képviselő-testület 
ülését 19 óra 45 perckor bezárta. 
 

 
Kmf. 

 
 
 
 

Horváth Attila 
polgármester 

 
 
 
 

dr. Jakab Zsolt 
jegyző  
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Melléklet: 

 meghívó; 

 jelenléti ív; 

 beszámoló a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról; 

 az Önkormányzat elemi költségvetésének tervezete; 

 mérleg; 

 a többéves kihatással járó döntéseket bemutató táblázat; 

 a közvetett támogatásokat bemutató táblázat; 

 előirányzat-felhasználási ütemterv; 

 Tündérrózsa Óvoda költségvetésének tervezete; 

 melléklet a 6/2014.(II. 4.) képviselő-testületi határozathoz (adósságot keletkeztető 
ügyletek táblázat); 

 2/2014.(II. 18.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről; 

 módosuló előirányzatok jegyzéke (2013. évi költségvetés módosításához); 

 3/2014.(II. 18.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló 2/2013. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról; 

 melléklet a 8/2014.(II. 4.) képviselő-testületi határozathoz (az Önkormányzat 2014. évi 
közbeszerzési terve); 

 melléklet a 9/2014.(II. 4.) képviselő-testületi határozathoz (megállapodás a fertőhomoki 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal); 

 melléklet a 12/2014.(II. 4.) képviselő-testületi határozathoz (a Fertőd Mikro-térségi 
Szociális Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosítása). 


