
Előterjesztés a 1. napirendi ponthoz 

 
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása;  

- a Tündérrózsa Óvoda költségvetése tervezetének véleményezése 
 
Az Önkormányzat – jegyző által elkészített – költségvetési rendelettervezetét jelen 
előterjesztéshez mellékeltük.  
 
A költségvetési rendelettervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához további, 
önálló önkormányzati rendeletalkotás, rendelet módosítása nem indokolt.  
 
A felhalmozási kiadások között terveztük a „Fertőhomoki sportöltöző és sportpálya 
fejlesztése” elnevezésű 19 050 ezer Ft bruttó költségvetésű LEADER projekt 
megvalósításának 2014. évre esedékes kiadásait, valamint a projekt költségeket. (A 
kivitelező részére 2013. december hóban már történt kifizetés). A bevételek között az 
ennek részleges finanszírozására benyújtott 15 000 ezer Ft pályázati igényünket 
beterveztük.  
 
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. 
 
A költségvetési rendelettervezethez kapcsolódó, a működési és felhalmozási célú 
bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági 
tagolásban mellékeltük. A többéves kihatással járó döntéseket bemutató és a 
közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó 
táblázatokat szintén csatoltuk. Az előirányzat-felhasználási tervet az ülésen 
terjesztjük elő. Ezek a táblázatok nem képezik a rendelet részét.  
 
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. Ebben jól 
elkülöníthető a tagintézmény költségvetése, melynek központi költségvetésből nem 
fedezett (Fertőhomok Önkormányzata által finanszírozandó) részét működési célú 
pénzeszköz átadásként 1 500ezer Ft-tal az 5. melléklet tartalmazza. Ebben az 
összegben az étkeztetéshez történő hozzájárulás (önrész) is szerepel, a kizárólag 
óvodai neveléshez való hozzájárulás tervezett mértéke 1 000 ezer Ft.  
 



Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz 

 
A fertőhomoki Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek 

biztosítására megkötött megállapodás felülvizsgálata 
 

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 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 csatoltan 
megküldjük (kiemelve a módosuló szövegrészeket). 



Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz 

 
Döntés az Önkormányzat Első Hazai Energia-Portfolió Nyrt. értékpapírjainak 

(volt gázrészvények) értékesítéséről 
 
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. Döntést kezdeményezünk arról, adjunk-e az 
értékesítésre vonatkozó megbízást. 
 


