
Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz 

 
Megelőlegező kölcsön biztosítása a Hegykő Községért Egyesület részére a 

faluközpont (önkormányzati hivatal előtti) parkoló építéséhez  
 

Miként ahhoz a Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adta, a Hegykő 
Községéért Egyesület pályázatot nyújtott be az önkormányzati hivatal előtti parkoló 
(faluközpont) megépítésére. 
 
A pályázat egyesület általi benyújtását két dolog indokolta: 

- az Önkormányzat főtér rendezés pályázata még nem volt lezárva, így 
ugyanazon pályázaton újabb projekttel nem indulhatott; 

- az önkormányzattal ellentétben az egyesület 100% támogatási intenzitással 
nyújthatta be kérelmét. 

 
A pályázat 15 millió Ft támogatásban részesült. Tekintettel arra, hogy a parkoló 
útépítési engedélye júniusban jogerőre emelkedett, a kivitelezés augusztusban 
megkezdhető.  
 
A pályázat előfinanszírozott, a befejezést és kifizetést követően csak jövő évben 
várható a támogatás megérkezése. Tekintettel arra, hogy az egyesület nyilvánvalóan 
nem rendelkezik a beruházáshoz szükséges összeggel, a finanszírozást az 
Önkormányzat által nyújtandó kölcsönnel javasoljuk áthidalni.  
 
Az idei beruházások ütemezést illetően a faluközpont parkoló befejezését követően 
kezdődhetne a tornacsarnok melletti parkoló kivitelezése – az FSC Hegykő 
beruházásában. Ehhez ugyanúgy szükség lesz megelőlegező kölcsön nyújtására. 
 



Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz 

 
Megelőlegező kölcsön biztosítása a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa 

Egyesület részére csípőszúnyog tenyészőhely térképezéshez  
 
Az elmúlt évben Önkormányzatunk kezdeményezésére a Fertő-táj Világörökség 

Magyar Tanácsa Egyesület pályázatot nyújtott be a LEADER Egyesülethez a 
csípőszúnyog tenyészőhelyek feltérképezésére, amelynek eredménye a biológiai 
szúnyoggyérítés hatásosabbá tételét szolgálja. 
 
A térképezés elkészült, az első részszámla kifizetésre került, azonban a második 1 
millió Ft-os számla kifizetéséhez – a pályázati támogatás megelőlegezéséhez – az 
egyesület nem rendelkezik forrással. A támogatás lehívására kizárólag a kifizetést 
követően van lehetőség.  
 
Az egyesület megpróbált banki kölcsönt igénybe venni, azonban az ilyen irányú 
kezdeményezés sikertelen volt. Ezek után fordult az egyesület 
önkormányzatunkhoz, önkormányzati kölcsön igénybevétele érdekében. Az 
egyesületnek Önkormányzatunk is tagja. 
 
A kölcsönszerződés tervezetét csatoltuk. 
 
 



Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz 

 
Helyi esélyegyenlőségi program jóváhagyása 

 
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló 
helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: 
Ebktv.) 31. §-a írja elő a települési önkormányzatok számára. 
 
A Települési Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP) megléte feltétele annak, 
hogy a helyi önkormányzat valamely hazai vagy európai uniós támogatásban 
részesülhessen. Ezt a szabályt 2013. július 1-ét követően kell alkalmazni.  
 
A HEP-et a települési önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítik 
el az Ebktv. 31. § (5) bekezdésének előírása alapján. Ehhez igénybe vehetik a Türr 
István Képző és Kutató Intézet mentorainak segítségét és képzését. 
Önkormányzatunk esetében ilyen képzésen részt vett külsős kollégák végezték 
megbízási szerződés keretében a HEP elkészítését, természetesen saját 
adatszolgáltatásunk alapján. 
 
A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési 
önkormányzat ötévente, öt év időtartamra fogad el. Elkészítésének szempontjait, az 
esélyegyenlőségi területeket és a HEP célcsoportjait a helyi esélyegyenlőségi 
programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) tartalmazza. A helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) 
EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 1. és 2. számú melléklete rögzíti 
azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek a HEP 
elkészítésének alapját képezik. 
 
Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (IT) a helyzetelemzés során feltárt 
problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket tartalmazza az 
Ebktv. 31. §-ának (2) bekezdése szerint. Az intézkedéseket a Korm. rend. 5. §-ában 
foglalt célok figyelembe vételével kell meghatározni. Az IT-t az EMMI rendelet 3. 
számú mellékletében található forma szerint kellett elkészíteni. A helyzetelemzés 
tartalmazza az esélyegyenlőség területén elvégezendő feladatokat. 
 
A HEP készítése során megalakult Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórum 
(továbbiakban: Fórum) is, ahol a résztvevők szakmai egyeztetés mellett megvitatták 
és véleményezték a programot és javaslatot tettek az intézkedési tervben foglaltakra. 
 
A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP célcsoportjai a 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a  

 mélyszegénységben élők, romák,  

 gyermekek,  

 nők,  



 idősek és  

 fogyatékkal élők. 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát kétévente kell elvégezni. A 
Programhoz kapcsolódó Intézkedési Tervet a Képviselő-testület évente határozza 
meg és értékeli az előző évben meghatározott feladatok megvalósítását. A 2013-2014. 
évre vonatozó feladatok meghatározásán és azok határidején túl, felelős megjelölését 
is tartalmazza az IT.  
 
A HEP tervezetét 131 oldalas terjedelme miatt nem küldjük ki, azonban 
megtekinthető a www.hegyko.hu/onkormanyzat oldalon a Letölthető dokumentumok 
menüpontban (legfelül).  
 

http://www.hegyko.hu/onkormanyzat


Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz 

 
Pályázati önrész biztosítása az FSC Hegykő részére  

az MLSZ sporttelep felújítási program megvalósításához 
 
A Képviselő-testület 2013. február 14-én megtartott ülésén 13/2013.(II. 14.) 
határozatában – a sportfejlesztési koncepció megvalósítása érdekében – támogatta az 
FSC Hegykő pályázatát a meglévő élőfüves labdarúgó pálya felújítását és részleges 
áthelyezését illetően.  
 
Az előminősítési eljárásra benyújtott pályázatot a Magyar Labdarúgó Szövetség 6 833 
ezer Ft-tal támogatta (támogatásról szóló értesítés mellékelve).  
 
A támogatott pályázat alapján az egyesület határidőben benyújtotta TAO pályázatát 
– amelyben ez a projektelem is szerepel. A támogatást formálisan is megerősítő 
MLSZ határozat kézhezvétele a napokban várható. A támogatás felhasználásának 
önrész igénye 30%, azaz 2 928 540,- Ft.  
 
Az önrészről eddig nem született döntés, ezért javasoljuk az ezzel kapcsolatos 
határozathozatalt.  



Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz 

 
Előzetes feltételek kialakítása a Masina-ház látvány pálinkafőzde céljára történő 

bérbeadásához  
 
A Masina-házban tervezett pálinkafőzde érdekében korábban hozzájárultunk ahhoz, 
hogy az akkor még megalakítás előtt álló 1 Csepp Pálinka Kft fióktelepként 
tüntethesse fel ingatlanunkat, továbbá gépbeszerzési pályázatához is hozzájárultunk. 
A hozzájárulásunk feltételeit külön megállapodásban kötöttük ki. A megállapodást 
mellékeljük.  
 
A Kft időközben megalakult, gépbeszerzési pályázatát első körben támogatták. 
Látványterveiket a Fertő-táj tervtanács elé vitték, amely támogatta azt. Az 
engedélyezési tervdokumentációt is benyújtották az építésügyi hatóságnak. Ezzel 
kapcsolatosan kérelmet terjesztettek elő (kérelem mellékelve). 
 
Jelen helyzetben már nem elegendő az adott nyilatkozatok kiadása, szükség van az 
együttműködés kereteinek meghatározására, a pontos feltételek szerződésbe 
foglalása. Természetesen meg kell hozni egyáltalán azt a döntés is, hogy az 
önkormányzat a Masina-házat biztosítja erre a célra, pl. bérlet keretében. Tekintettel 
arra, hogy a Kft. konkrét elképzeléseket nem terjesztett elő, első körben 
önkormányzatunk legalább alapvető feltételeit kell meghatározni.  


