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Szám: 1-1/2011. és 2-1/2011.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: 2011. február 3-án 18 órai kezdettel Hegykő Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületével 
együttesen megtartott üléséről.  
 
Ülés helye:   Hegykő Község Önkormányzatának ülésterme  
 
Jelen vannak: 
 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:  
 

Szigethi István  polgármester 
Völgyi  János   alpolgármester 

   Bak Balázs   képviselő 
Dr. Gergely István  képviselő 
Kóczán Imre   képviselő 

   Vargháné Horváth 
Bernadett   képviselő 

   Zambó István  képviselő 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:  
 
   Radovits Tibor  alpolgármester 

Kertész Norbert  képviselő 
   Nagyné Kovács Erika képviselő 
 
Továbbá:  
   dr. Jakab Zsolt   körjegyző 
   Horváth Róbert   gazdálkodási munkatárs 
 
Szigethi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mivel annak 
valamennyi, 7 tagja jelen van. 
 
Radovits Tibor alpolgármester megállapította, hogy Fertőhomok Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mivel annak 3 tagja jelen 
van. Horváth Attila polgármester és Iliásné Pozsgai Anna képviselő előzetesen 
bejelentette távollétét.  
 

http://www.hegyko.hu/
mailto:hegyko@hegyko.hu
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Szigethi István polgármester megnyitotta az ülést. Napirendnek a meghívóban 
közölt témákat javasolta azzal, hogy az első két napirendi pont együttesen legyen 
tárgyalva.  
 
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet 7 igen 
szavazattal elfogadta.  
 
Radovits Tibor napirendnek a meghívóban közölt témákat javasolta. 
 
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet 3 igen 
szavazattal elfogadta.  
 
Napirendi pontok:  
 

1. Napirendi pont: 
Beszámoló Hegykő-Fertőhomok Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
Előadó: Szigethi István polgármester és Radovits Tibor alpolgármester  

 
2. Napirendi pont: 

Hegykő-Fertőhomok Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének jóváhagyása 
Előadó: Szigethi István polgármester és Radovits Tibor alpolgármester 
 

3. Napirendi pont: 
A Hegykő Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 
rendelettervezet benyújtása 
Előadó: Szigethi István polgármester 

 
1-2. Napirendi pont:  
Szigethi István polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület tagjai mind a 
Körjegyzőség gazdálkodásáról szóló 2010. évi beszámolója, mind a 2011. évi 
költségvetése tervezetének táblázatait kézhez kapták. Megkérte dr. Jakab Zsolt 
körjegyzőt, ismertesse a költségvetéseket.  
 
Dr. Jakab Zsolt körjegyző részletesen ismertette a Körjegyzőség 2010. évi 
gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámolót, majd a 2011. évi elemi 
költségvetés tervezetét, összehasonlítva az egyes kiadási előirányzatokat. Kiemelte: a 
költségvetés összeállítása a Körjegyzőség létrehozásáról szóló megállapodásban 
foglalt feltételek alapján történt. Az előző évben több mint 1 millió forint – jellemzően 
- dologi kiadást sikerült megtakarítani. A 2011. évi költségvetés tervezete az egy 
évvel ezelőtti tervezethez képest mintegy 3 millió forintos növekedést mutat – 
ugyanez a növekedés az év közben módosított főszámhoz képest csak 2,3 millió 
forint -, mely részben a dologi költségek emelkedéséből, részben három 
köztisztviselő együttesen jelentkező jubileumi jutalmából ered. A köztisztviselők 
juttatása ugyanakkor általánosságban nem emelkedik, több éve gyakorlatilag 
„befagyasztott” szinten áll; - sőt a cafetéria-juttatások maximumának törvényi 
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meghatározásával, a 13. havi illetmények elvonását követően újabb jelentős összeggel 
csökken.  
 
Szigethi István: Jó döntés volt a Körjegyzőség létrehozása, Fertőhomok mindig jó 
partnere volt Hegykőnek, és említhetném itt az iskola közös finanszírozását, vagy az 
óvodai integrációt.  
 
Radovits Tibor: Én is így gondolom. Sajnálom, hogy a fertőszéplaki iskola időnként 
„bezavar” ebbe, többször tárgyaltunk erről.  
 
Szigethi István: Ez személyi kérdés. Ha az illető tanárnő Fertődön dolgozna, oda 
hordaná a gyermekeket.  
 
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a 
következő határozatokat hozta:  
 

1/2011.(II. 3.) képviselő-testületi határozat:  
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykő-
Fertőhomok Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolót 35.167 ezer forint főösszeggel – a jelen határozat 
mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyta. 
Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta:  
 

1/2011.(II. 3.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykő-
Fertőhomok Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolót 35.167 ezer forint főösszeggel - a jelen határozat 
mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyta.  
Felelős: Horváth Attila polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a 
következő határozatokat hozta:  
 

2/2011.(II. 3.) képviselő-testületi határozat:  
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegykő-
Fertőhomok Körjegyzőség 2011. évi költségvetését 38.435 ezer forint 
főösszeggel – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint – állapítja 
meg. 
Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: folyamatos 
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Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta:  
 

2/2011.(II. 3.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegykő-
Fertőhomok Körjegyzőség 2011. évi költségvetését 38.435 ezer forint 
főösszeggel – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint – állapítja 
meg. 
Felelős: Horváth Attila polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
3. Napirendi pont: 
Szigethi István: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1) 
bekezdése szerint a költségvetési rendelet tervezetét a polgármester február 15-ig 
nyújtja be a képviselő-testületnek. Az elfogadott költségvetésről 30 napon belül kell 
tájékoztatni a Kormányt. A költségvetési rendelet-tervezetet a meghívóval együtt 
megküldtük, és azt most beterjesztem a Képviselő-testületnek (rendelettervezet 
mellékelve). A mai alkalommal részletes vitát erről nem nyitunk, a soron következő, 
2011. február 17-re összehívandó ülésen fogjuk tárgyalni. 
 
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Szigethi István polgármester az ülést 18 óra 19 
perckor bezárta.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Szigethi István 
polgármester 

dr. Jakab Zsolt 
körjegyző 

Radovits Tibor 
alpolgármester 
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Melléklet:  

 meghívó Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére; 

 meghívó Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére; 

 jelenléti ív; 

 melléklet az 1/2011.(II. 3.) hegykői-, és az 1/2011.(II. 3.) fertőhomoki képviselő-
testületi határozatokhoz (Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámoló); 

 melléklet a 2/2011.(II. 3.) hegykői-, és a 2/2011.(II. 3.) fertőhomok képviselő-testületi 
határozathoz (Hegykő-Fertőhomok Körjegyzőség 2011. évi költségvetése); 

 Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 1/2011. önkormányzati rendeletének tervezete. 

 


