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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én 
(csütörtökön) 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről 
 
Ülés helye:   Hegykő, Önkormányzat ülésterme 
 
Jelen vannak: Szigethi István  polgármester  
   dr. Jakab Zsolt  jegyző 
 

Völgyi János   alpolgármester 
Bak Balázs   képviselő 
Dr. Gergely István  képviselő 
Kóczán Imre   képviselő 
Vargháné Horváth 
Bernadett   képviselő 
Zambó István  képviselő 

 
Meghívottak: Egyed Mária   a szolgáltató központ vezetője  

Horváth Róbert  gazdálkodási munkatárs  
 
Szigethi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel annak 6 tagja jelen van. Az ülést 
megnyitotta. Napirendnek a meghívóban közölt témákat javasolta azzal, hogy új 9. 
napirendi pontként óvodabővítésre és a konyhaépület hőszigetelésére irányuló 
pályázat benyújtásáról, 10. napirendi pontként a sportöltöző pályázathoz jelzálogjog 
bejegyzéshez történő hozzájárulásról döntsön a képviselő-testület. Így az ezt követő 
napirendi pontok számozása megváltozik.  
 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett 
részt. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

39/2013.(IV. 25.) képviselő-testületi határozat:  
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. április 
25-ötödiki ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
1. Napirendi pont: 

Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről; 
- szándéknyilatkozat a Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi 
Társulás tagsági jogviszonyának fenntartásáról 
Előadó: Szigethi István polgármester 
Meghívott előadó: Egyed Mária, a Szolgáltató Központ vezetője 

http://www.hegyko.hu/
mailto:hegyko@hegyko.hu
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2. Napirendi pont: 
Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekvédelmi- és 
gyermekjóléti feladatainak 2012. évi ellátásáról 
Előadó: Szigethi István polgármester 

3. Napirendi pont: 
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II. 29.) 
rendelet módosítása; - az Önkormányzat 2012. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet megalkotása 
Előadó: Szigethi István polgármester 

4. Napirendi pont: 
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának benyújtása  
Előadó: Szigethi István polgármester 

5. Napirendi pont: 
Döntés Hegykő Község Önkormányzata tagsági jogviszonyának 
fenntartásáról a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulásban 
Előadó: Szigethi István polgármester 

6. Napirendi pont: 
A Soproni Vízmű Zrt. vagyonából az ellátásért felelős 
önkormányzatok tulajdonába kerülő vízi-közmű vagyon tárgyában 
kötendő megállapodás jóváhagyása  
Előadó: Szigethi István polgármester 

7. Napirendi pont: 
A talajterhelési díjjal kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
11/2004.(XII. 5.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Szigethi István polgármester 

8. Napirendi pont: 
Döntés a Tornacsarnok elektromos energia teljesítményének 
bővítéséről 
Előadó: Szigethi István polgármester 

9. Napirendi pont: 
Döntés pályázat benyújtásáról a Tündérrózsa Óvoda Fertőhomoki 
Óvoda-bölcsőde Tagintézményében új csoportszoba kialakítására és 
a konyhaépület hőszigetelésére   
Előadó: Szigethi István polgármester 

10. Napirendi pont: 
Előzetes hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéshez az FSC Hegykő által 
benyújtandó új sportöltöző építésére irányuló pályázathoz  
Előadó: Szigethi István polgármester 

11. Napirendi pont: 
Tájékoztatók, bejelentések  
Előadó: Szigethi István polgármester 

12. Napirendi pont (zárt ülésen): 
Szociális ügyek  
Előadó: Szigethi István polgármester 

Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Szigethi István polgármester beszámolt a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben 
hozott határozatokról (mellékelve).  
 
1. Napirendi pont:  
Szigethi István polgármester: Köszöntöm Egyed Máriát a szolgáltató központ 
vezetőjét. A beszámolót a képviselő-testület tagjai megkapták. Amennyiben van 
kiegészítés, kérem, tegye meg.  
 
Egyed Mária a szolgáltató központ vezetője: Több, mint 10 éve működünk, jelenleg 
három szolgáltatást látunk el. Célunk a rászoruló családokra, veszélyeztetett 
gyermekre figyelmet fordítani.  
 
Egyed Mária a szolgáltató központ vezetője összefoglalva ismertette a beszámolót 
(beszámoló mellékelve), kiemelve a prevenciós tervet.  
 
Szigethi István polgármester: Szeretnék rákérdezni, hogy a házi segítségnyújtást kik 
vehetik igénybe és mennyibe kerül? 
 
Egyed Mária a szolgáltató központ vezetője: Komoly állami támogatásban részesül, 
bárki igénybe veheti, aki a konzulensi vizsgálat alapján arra rászorul. Összeállítjuk a 
gondozási szükségletet. Óránként 80,- Ft a díj. A fertődi székhelyünkön kell 
igényelni.  
 
Szigethi István polgármester: A nyugdíj kiegészítésről szóló hirdetményt mi is 
közzétettük. Az Önök telefonszáma van megadva.  
 
Egyed Mária a szolgáltató központ vezetője: Segítünk kitölteni, szükség esetén 
házhoz visszük a nyomtatványt. Elmondjuk a feltételeket. Egyedül élőként 80 ezer, 
közös háztartásban élőknél 70 ezer forint jövedelem alatt lehet kéri a méltányossági 
nyugdíjemelést. Az öregségi nyugdíjasokra vonatkozik.   
 
Völgyi János alpolgármester: Az adományokat Önökhöz kell szállítani? 
 
Egyed Mária a szolgáltató központ vezetője: Igen, de ha személygépkocsival 
szállítható, a gondozók megoldják.  
 
Zambó István képviselő: A fiataloknál mennyire jelentkezik a drogprobléma?  
 
Egyed Mária a szolgáltató központ vezetője: Látens. Hallunk róla, de a rendőrség 
kevés esetet derít fel. A fiatalok beszélnek róla, de a helyszínen nem tapasztaljuk. Ha 
kapunk bejelentést, szólunk a rendőrségnek. Az utóbbi időben gyakori a 
koffeintabletták, serkentőszerek használata. A fiatalok letagadják, de a szülőkkel is 
nehéz az együttműködés. Nem feltételezik a gyerekükről, nem akarnak tudomást 
venni róla, a tünetek ellenére sem. Főként terhelt családi helyzetben van ilyen 
probléma.  
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b) Szigethi István polgármester: A Központ fenntartására 2008. november 20-án 11 
település hozta létre a Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulást, melynek 
Hegykő Község Önkormányzata is tagja. A Központ, településünk területén a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-
40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatot, valamint a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés c) 
pontjában meghatározott házi segítségnyújtás – kötelező önkormányzati - szociális 
alapszolgáltatási feladatát látja el. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a alapján az önkormányzatok - kizárólag - jogi 
személyiséggel rendelkező társulást hozhatnak létre. A jelenlegi társulás ennek a 
feltételnek nem felel meg, így ugyanezen törvény 146. § (1) bekezdése szerint kell 
eljárnunk, vagyis a korábban megkötött önkormányzati társulási megállapodást 
2013. június 30-ig felül kell vizsgálnunk és az új szabályozásnak megfelelően 
módosítanunk szükséges. Fertőd Város Önkormányzata azzal kereste meg 
Önkormányzatunkat, hogy a képviselő-testület nyilatkozzon, továbbra is tagja kíván-
e maradni a társulásnak. Ebben az esetben a fertődiek elkészítik a hatályos 
szabályozásnak megfelelő, jogi személyiségű társulás társulási megállapodásának 
tervezetét, melyről június 30-ig kell döntenünk. Tekintettel arra, hogy a felsorolt 
feladatok ellátási kötelezettsége továbbra is terheli valamennyi települési 
önkormányzatot, és ezek a fertődi székhelyű társulás keretében láthatók el a 
leginkább költséghatékonyan, javasoltjuk a társulási tagság fenntartását.   
 
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is tagja kíván maradni a 
jogi személyiségű társulássá átalakuló Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi 
Társulásnak.” 
 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett 
részt. A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

40/2013.(IV. 25.) képviselő-testületi határozat:  
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is 
tagja kíván maradni a jogi személyiségű társulássá átalakuló Fertőd 
Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulásnak.  
Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: azonnal  

 
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Egyed Mária 
szolgálatvezető beszámolóját a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről.” 
 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett 
részt. A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
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41/2013.(IV. 25.) képviselő-testületi határozat:  
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 
Egyed Mária szolgálatvezető beszámolóját a gyermekjóléti és 
családsegítő szolgáltatás működéséről. 
Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: folyamatos  
 

2. Napirendi pont:  
Szigethi István polgármester: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése előírja, hogy a települési 
önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden 
év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó 
értékelést készít. Az értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint 
a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. 
számú melléklete tartalmazza. Az értékelés tervezetét kiküldtük. Az értékelést – a 
képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a 
gyámhatóságnak. 

 
Szigethi István polgármester néhány adatot kiemelt az értékelésből.  
 
Dr. Gergely István képviselő: 2012-ben körülbelül 2,5 millió forintot fizettünk ki 
iskolakezdési támogatásként. Gondolom, egyetértetek abban, hogy bár az iskola 
állami fenntartásba került, idén hasonló módon fogjuk támogatni.  
 
Zambó István képviselő: A beszámoló megemlíti azt a büntető ügyet… 
 
Szigethi István polgármester: Folyamatban lévő ügyről van szó, lassan a végéhez 
közeledik.  
 
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat 2012. 
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített – a határozat mellékletét 
képező – átfogó értékelést.” 
 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett 
részt. A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

42/2013.(IV. 25.) képviselő-testületi határozat:  
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 
Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról készített – jelen határozat mellékletét képező – átfogó 
értékelést.  
Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: 2013. május 31. 
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3. Napirendi pont:  
Szigethi István polgármester: A helyi önkormányzat képviselő-testületének évente 
április 30-ig kell elkészítenie az előző évi költségvetése végrehajtásáról szóló 
zárszámadási rendeletét. A zárszámadással egyidejűleg, amennyiben indokolt, el kell 
végezni az előző évi költségvetési rendelet módosítását is. A 2012. évi költségvetési 
rendelet módosításának indokait, a rendelet tervezetét, továbbá a zárszámadási 
rendelet tervezetét mellékeltük. A Pénzügyi Bizottság április 23-án tárgyalta ezt a 
napirendi pontot. Megkérem Zambó Istvánt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Zambó István képviselő: A költségvetést az elmúlt évben folyamatosan 
felülvizsgáltuk, utoljára a háromnegyed éves beszámolókor. Lezártuk a 2012. évet. 
Ami az eltelt rövid időszakban módosulás történt – 4 millió forint –, ezt külön 
felsoroltuk (mellékelve). Ezek is állami „pántlikázott” pénzek. Összegzésként: jelentős 
pénzügyi tartalékkal léptünk át ebbe az évbe. A Pénzügyi Bizottság mindkét 
rendeletet elfogadásra javasolja.  
 
Szigethi István polgármester javasolta az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 3/2012.(II. 29.) rendelet módosításáról szóló 5/2013. önkormányzati rendelet 
megalkotását.  
 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett 
részt. A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 3/2012.(II. 29.) rendelet módosításáról szóló 5/2013. 
önkormányzati rendeletet (rendelet mellékelve).  
 
Szigethi István polgármester javasolta az Önkormányzat 2012. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló 6/2013. önkormányzati rendelet megalkotását, a rendelet-
tervezet szerint. 
 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett 
részt. A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2013. önkormányzati rendeletet (rendelet 
mellékelve).  
 
4. Napirendi pont:  
Szigethi István polgármester: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
24. § (1) bekezdése szerint a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó 
költségvetési koncepciót a polgármester április 30-áig nyújtja be a képviselő-
testületnek (a következő évi költségvetési koncepciót korábban november 30-ig 
kellett előkészíteni). A 2014. évi költségvetésre vonatkozóan ugyanakkor semmilyen 
számadatokkal nem rendelkezünk. Ennek megfelelően az idei költségvetés 
számaiból és ezek prognosztizálható változásaiból indultunk ki a tervezéskor, 
egyelőre változatlannak tekintve a helyi adórendeletek szabályozásait. A 
koncepcióban szereplő számok nagymértékben hozzávetőlegesek, az önkormányzat 
részéről semmilyen kötelezettségvállalást nem tartalmaznak. A 2014. évi 
költségvetési koncepció tervezetét mellékeltük. Korábban is az volt a véleményem, 
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hogy a koncepcióval nem érdemes különösebben foglalkozni. Most még inkább így 
gondolom.  
 
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetési koncepcióját – a határozat mellékletében foglaltak szerint -  elfogadja.” 

 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett 
részt. A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

43/2013.(IV. 25.) képviselő-testületi határozat:  
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját – a jelen határozat 
mellékletében foglaltak szerint - elfogadja. 
Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
5. Napirendi pont:  
Szigethi István polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése értelmében a törvény hatályba lépése előtt 
megkötött társulási megállapodásokat a képviselő-testületek 2013. június 30-ig 
kötelesek felülvizsgálni. A törvényi előírás a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú 
Társulást is érinti. A társulás létrehozását korábban törvény ösztönözte, a tag 
önkormányzatok bizonyos – jellemzően – oktatási normatívákat kizárólag a 
társuláson keresztül kaphattak meg. A társulás önálló munkaszervezettel és 
költségvetéssel, jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szervként 
működött/működik. A hivatkozott törvény hatályba lépésével a többcélú társulások 
feladatköre jelentősen kiüresedett, állami támogatásuk megszűnt. A június 30-adikai 
felülvizsgálat ezért a hatályos jogszabályi előírásoknak való megfeleltetésen túl a 
társulás jövőbeli létét is hangsúlyosan érinti. A társulás – amennyiben fennmarad - 
munkaszervezetét az ellátandó feladatoknak megfelelően jelentősen „karcsúsítani” 
kell. Meg kell határozni, milyen feladatokat tud gazdaságosan felvállalni, és ezeket 
mely önkormányzatok érdekében kellene ellátnia. Lényeges, hogy szinte bármilyen 
önkormányzati feladat megszervezése rábízható, azonban a feladatellátás 
finanszírozását az ellátásban érintett önkormányzatnak kell biztosítania. A Társulási 
Tanács legutóbbi ülésén a jelenlévő polgármesterek többsége a társulás fenntartása 
mellett foglalt állást. Egyelőre a képviselő-testületek szándéknyilatkozatát várják 
azzal, hogy ennek ismeretében készül el az új társulási megállapodás, amelynek 
jóváhagyásáról – a későbbiekben - minősített többséggel kell majd a képviselő-
testületnek dönteni. A társulás elnökének, Dr. Fodor Tamás Sopron 
polgármesterének tárgyban írt levelét, valamint a társulás jövőbeni működésével, 
feladataival kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó – a Társulási Tanács 2012. októberi 
ülésére készített – előterjesztést mellékeltük (mellékelve). Elnökségi tag vagyok. Az 
elnökség és a társulási tanácsülésen is az volt a vélemény, hogy tartsuk fenn. Állami 
támogatást nem kapunk, de a működtetés olcsóbb lesz, mivel Sopron a 
munkaszervezetet működteti. Ami kötelező feladat van jelenleg is, az a belső 
ellenőrzés. A tagdíjat nem tudjuk mennyi lesz, de leszögeztük, hogy több nem lehet, 
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mint jelenleg. Az a véleményem, hogy tartsuk fenn, lehet, a jövőben ismét kap állami 
feladatokat. Javaslom, maradjunk a társulásban. Rosszul nem jár az önkormányzat, a 
belső ellenőrzést így tudjuk legolcsóbban biztosítani.  
 
Zambó István képviselő: Áttanulmányoztam, mást én sem találtam benne. Talán 
még a szúnyoggyérítést.  
 
Szigethi István polgármester: Két folyó pályázata is van a társulásnak: az 
EDUCORB óvodai és iskolai, 1-2. osztályos németnyelvoktatás. Ezeknek öt éves 
fenntartási kötelezettségük van.  
 
Völgyi János képviselő: Amikor a társulás megalakult, akkor jelentős pénzeket 
kapott az óvoda és az iskola. Már csak becsületből is tartsuk fenn, valóban 
elképzelhető, hogy a jövőben ismét kap támogatást.  
 
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jövőben is tagja kíván maradni 
Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulásának, illetve a társulási megállapodás módosítása 
során a társulás folytatását jelentő, de nevében esetleg megváltozó elnevezésű önkormányzati 
társulásnak.” 
 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett 
részt. A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

44/2013.(IV. 25.) képviselő-testületi határozat: 
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jövőben is 
tagja kíván maradni Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulásának, 
illetve a társulási megállapodás módosítása során a társulás folytatását 
jelentő, de nevében esetleg megváltozó elnevezésű önkormányzati 
társulásnak.  
Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: azonnal  
 

6. Napirendi pont:  
Szigethi István polgármester: A megállapodás elkészítésének oka, hogy a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló hatályos törvény szerint 2013. január 1-től az 
ellátásért felelős tulajdonába kerül minden vízi-közmű, sőt már a vízi-közmű 
létrehozására irányuló beruházás is. Ellátásért felelősként a törvény az államot vagy 
a települési önkormányzatot jelöli ki, akiknek kötelessége és joga gondoskodni a 
közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással 
kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről. A konkrét esetben mivel 
a Soproni Vízmű az önkormányzatok közös tulajdona, így a mi önkormányzataink 
minősülnek ellátásért felelősnek. A megállapodásban hivatkozott ún. ABS projekt 
vezető partnere az egyik burgenlandi vízmű. A pályázatban kedvezményezettként 
vesz részt a Soproni Vízmű Zrt. Mivel a pályázat vízi-közmű beruházás 
létrehozására irányul, az időközben megváltozott jogszabályi környezet miatt ezt át 
kell adnia az önkormányzatoknak. A mellékelt megállapodás tehát arról szól, hogy a 



 9 

Vízmű helyére a tulajdonos önkormányzatok lépnek, és őket gesztorként a Soproni 
Önkormányzat képviseli. A megállapodáshoz az alábbi információkat érdemes 
figyelembe venni: a projektben támogatásban részesülő partnerként eddig részt vevő 
Soproni Vízmű Zrt-re jutó beruházási összeg 339 251 932,- Ft (a teljes pályázati 
összeg ennél jelentősen magasabb). Megjegyzendő, hogy a projekt további 
beruházásai tekintetében Sopron Önkormányzata önálló partnerként volt érintett 
korábban is). A Soproni Vízmű Zrt-re jutó 339 251 932,- Ft beruházási összeg önrésze 
5%, amelynek pénzügyi forrása a közműfejlesztési hozzájárulásból teljes mértékben 
biztosított, tehát a jogutódként belépő önkormányzatokat semmilyen többlet 
pénzügyi kötelezettség ezzel kapcsolatban nem terheli. A Soproni Vízmű Zrt-re jutó 
339 251 932,- Ft projektrész teljes mértékben megvalósításra és kifizetésre került, 
egyetlen tételt kivéve: a megállapodás 6. pontjának második francia bekezdésében 
említett Scardobona Consulting Kft – mint projektmenedzsmentet ellátó cég – 
megbízási díját 2013. március 31-et követően kell kifizetni, amelynek összege 1,5 
millió Ft. A pályázati önrésze ennek is 5% (75 ezer Ft), ami megoszlik az 
önkormányzatok között, azonban ezt sem kell kifizetnünk, hiszen a teljes pályázati 
önrész – a fent említettek szerint – a közműfejlesztési hozzájárulásból kerül 
kiegyenlítésre. Összefoglalva: a megállapodás alapján az önkormányzatokat 
semmilyen többlet feladat és finanszírozási kötelezettség nem terheli. A vagyon (ill. 
jelen esetben a beruházás) önkormányzatokra történő átszállása tulajdonképpen a 
vízi-közmű törvény „erejénél” fogva eleve bekövetkezik. Azonban a konkrét vagyoni 
értékek meghatározása miatt a Vízmű szükségesnek tartotta a vagyon (beruházás) 
átszállásának formális (szerződésbe foglalt) rendezését. Erre készítették a kiküldött 
megállapodást. 
 
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kovács István 

polgármestert arra, hogy a Soproni Vízmű Zrt vagyonából az ellátásért felelős 

önkormányzatok tulajdonába kerülő vízi-közmű vagyon tárgyában kötendő – a határozat 

mellékletét képező megállapodást – aláírja.” 

 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett 
részt. A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

45/2013.(IV. 25.) képviselő-testületi határozat:  
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Szigethi István polgármestert arra, hogy a Soproni Vízmű Zrt 
vagyonából az ellátásért felelős önkormányzatok tulajdonába kerülő 
vízi-közmű vagyon tárgyában kötendő – jelen határozat mellékletét 
képező megállapodást – aláírja.  
Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szigethi István polgármester 10 perc szünetet rendelt el.  
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7. Napirendi pont:  
Szigethi István polgármester: A talajterhelési díj fizetési kötelezettséget a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény írja elő. Leegyszerűsítve 
annak a vízfogyasztónak kell fizetnie, akinek ingatlana nincs rákötve a 
szennyvízcsatorna-hálózatra. A díj mértékét – jelenleg 1 200,- Ft/m3 - szintén a 
törvény határozza meg, amely a tavalyi évtől emelkedett meg a tízszeresére. Az 
egységdíjat ráadásul az adott település területérzékenységi szorzójával kell 
számítani, ami Hegykő esetében – mint fokozottan érzékeny területen – 3,0. Vagyis a 
talajterhelési díj mértéke a felhasznált ivóvíz minden m3-e után 3 600,- Ft. A díj 
tavalyi emelkedése hatására jó néhány ingatlan-tulajdonos döntött a 
szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötésről – ehhez Önkormányzatunk 
esetenként 120 ezer Ft közművesítési hozzájárulás ellenében járult hozzá. Sajnos 
közel húsz ingatlan-tulajdonosnak továbbra is fennáll a talajterhelési díj fizetése: 
közöttük több, mint 200 ezer Ft-os fizetési kötelezettség is van. A talajterhelési díj az 
adott települési önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételét képezi. A díjat 
az önkormányzati helyi adóhatóság (jegyző) szedi be – adók módjára. Az 
önkormányzatnak lehetősége van rendeletében meghatározni a díjkedvezmények és 
mentességek eseteit - álláspontunk szerint akár visszamenőlegesen is (a 
visszamenőlegesség azért lényeges, mert az idén március végéig jelentkező fizetési 
kötelezettség a 2012. évben felhasznált ivóvízre vonatkozik). A fentiekre tekintettel – 
feltételekhez kötötten – javasoljuk a jelenlegi rendeletben alkalmazott díjkedvezmény 
bővítését. A jelenlegi hatályos szöveg szerint: „2. § (1) A kibocsátót - erre irányuló 
kérelme alapján – 50%-os díjkedvezmény illeti meg, ha a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályai alapján egy főre számított 
havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át. (2) A kibocsátót – erre irányuló kérelme alapján – a 
díjfizetési kötelezettségre vonatkozó mentesség illeti meg, ha az egy főre számított 
havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 100%-át, egyedül élő esetén annak 150%-át.”A 
rendeletmódosítás tervezetét mellékeltük. Akik eddig nem kötöttek rá, azok között 
olyan ingatlan-tulajdonosok is vannak, akik ezt anyagi lehetőségeik miatt nem 
tehetik meg.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző ismertette a rendelet-tervezetet.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Ez egyfajta „adóamnesztia”. Egyszeri és rendkívüli lehetőség 
azoknak, akik még nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra. A jogosultsági feltételeket 
felemeltük, aki ráköt, jövedelemi viszonyaitól függetlenül adunk 80% kedvezményt, 
és az építkezés ideje alatt elfogyasztott ivóvizet is „kivesszük”.   
 
Szigethi István polgármester: A törvényt nem az önkormányzat alkotta, mi csak 
kedvezményeket vagy mentességeket állapíthatunk meg. Kérek mindenkit, hogy az 
idei évben cselekedjen és kössön rá. 
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Szigethi István polgármester javasolta a talajterhelési díjjal kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 11/2004.(XII. 5.) rendeletének módosításáról szóló 7/2013. 
önkormányzati rendelet megalkotását.  
 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett 
részt. A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta a talajterhelési díjjal 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 11/2004.(XII. 5.) rendeletének módosításáról 
szóló 7/2013. önkormányzati rendeletet.  
 
8. Napirendi pont:  
Szigethi István polgármester: A tornacsarnokban és környékén számos rendezvényt 
tartunk. A tornacsarnok rendelkezésre álló áramerőssége jelenleg 3x20 Amper. 
Szakemberek szerint ezt legalább 3x80 Amerre kell bővíteni. Kértem árajánlatot: 
742 500,- Ft a plusz Amperek díja, a kivitelezéssel együtt 1 223 885,- Ft a teljes költség.  
 
Szigethi István polgármester ismertette az árajánlatot (mellékelve).  
 
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete 1 224 ezer forint 
előirányzat biztosításával megrendeli a tornacsarnok elektromos energia ellátásának bővítését, 
3x80 Amper áramerősségre.” 
 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett 
részt. A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

46/2013.(IV. 25.) képviselő-testületi határozat:  
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 224 ezer 
forint előirányzat biztosításával megrendeli a tornacsarnok elektromos 
energia ellátásának bővítését, 3x80 Amper áramerősségre. 
Felelős: Szigethi István polgármester  
Határidő: 2013. június 30.  
 

9. Napirendi pont:  
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Hasonló pályázati felhívás, mint amilyenekkel a korábbi 
években is találkoztunk. Három cél támogatható: kötelező feladatellátáshoz 
kapcsolódó ingatlanok felújítása, korszerűsítése (ebbe tartozik óvodák és 
gyermekétkeztetést ellátó konyhák korszerűsítése); sportcélú ingatlanok fejlesztése; 
és közbiztonsági fejlesztések. Tavaly sem a konyhaépületre, sem a kamerákra nem 
nyertünk. Egy önkormányzat idén csak egy célra pályázhat, és csak egy intézményre. 
A Tündérrózsa Óvodának van egy tagintézménye, ahol már volt szó új csoportszoba 
kialakításáról. A kapacitásbővítés támogatott cél. A székhely szerinti 
önkormányzatnak kell pályázni. A másik „kész” pályázati elképzelés a konyhaépület 
korszerűsítése: hőszigetelése és héjazat cseréje. A kamerákra is lehetne újra pályázni 
– most kaptuk meg a konkrét árajánlatot, hamarosan szerelik őket -, de választanunk 
kell. Óvoda és konyha, vagy kamerák. Az óvodai pályázatot javasoljuk, hiszen 
anyagilag ez jelentősebb tétel. Egy intézménynél lehet két telephelyre is pályázni, sőt 
10%-ig eszközbeszerzésre is.  
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Dr. Jakab Zsolt jegyző részletesen ismertette a pályázati projekt költségvetését.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Jó hír, hogy azok az önkormányzatok, akik tavaly nem 
részesültek hitel konszolidációban, azoknak nincs önrészük. 100% a támogatás 
intenzitása. A tagintézményben a csoportszoba kialakítás tervezése folyamatban van. 
A fertőhomoki költségekről és önrészről Fertőhomok Képviselő-testülete április 30-i 
ülésén dönt. A pályázatot július 1-ig bírálják el; - után július végéig hozhatjuk meg az 
átszervezésre vonatkozó döntésünket.  
 
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 8/2013.(III. 29.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés b)-c) pontjában leírt 
infrastrukturális fejlesztés, felújítás támogatása iránt az alábbiakban részletezett 
költségvetésű, támogatási igényű és önrészű projektelemekre: 

A Képviselő-testület az 1. és a 2. pontban leírt, Fertőhomokon megvalósuló fejlesztések 
önrészét, 625 067,- Ft-ot Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
kifejezetten erre a célra biztosított felhalmozási célú pénzeszköz átadásából biztosítja.  
A Képviselő-testület a Hegykőn megvalósuló, 3. és 4. pontban leírt fejlesztésekhez nem 
biztosít önrészt, mivel Hegykő Község Önkormányzata 2012. évben nem részesült 
adósságkonszolidációban. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szigethi István polgármestert azzal, hogy a pályázatot 
elkészítse és határidőben benyújtsa, továbbá a pályázati projekt megvalósításával kapcsolatban 
szükséges jognyilatkozatokat megtegye, szerződéseket aláírja.” 
 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett 
részt. A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Megnevezés fejlesztés 
összege (Ft) 
(ÁFA-val) 

támogatási 
igény (Ft) 

önrész 
összege (Ft) 

1. Tündérrózsa Óvoda Fertőhomoki Óvoda-
bölcsőde Tagintézményének kapacitás bővítése 
(meglévő épület átalakításával új csoportszoba 
kialakítása) és radiátorainak cseréje 

 
 
 

2 868 607,- 

 
 
 

2 294 886,- 

 
 
 

573 721,- 
2. Tündérrózsa Óvoda Fertőhomoki Óvoda-
bölcsőde Tagintézményének kapacitás 
bővítéséhez eszközök beszerzése 

 
 

256 730,- 

 
 

205 384,- 

 
 

51 346,- 
3. Tündérrózsa Óvoda gyermekétkeztetést 
ellátó konyha épülete homlokzati hőszigetelése, 
födémszigetelése, tető héjazatának cseréje 

 
 

8 536 207,- 

 
 

8 536 207,- 

 
 

0,- 
4. Tündérrózsa Óvoda gyermekétkeztetést 
ellátó konyhájának eszközbeszerzése 

 
877 316,- 

 
877 316,- 

 
0,- 

Összesen 12 538 860,- 11 913 793,
- 

625 067,- 
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47/2013.(IV. 25.) képviselő-testületi határozat:  
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III. 29.) 
BM rendelet 2. § (1) bekezdés b)-c) pontjában leírt infrastrukturális 
fejlesztés, felújítás támogatása iránt az alábbiakban részletezett 
költségvetésű, támogatási igényű és önrészű projektelemekre: 

Megnevezés fejlesztés 
öszszege 
(Ft) (ÁFA-
val) 

támogatási 
igény (Ft) 

önrész 
összege 
(Ft) 

1. Tündérrózsa Óvoda Fertőhomoki 
Óvoda-bölcsőde Tagintézményének 
kapacitás bővítése (meglévő épület 
átalakításával új csoportszoba kialakítása) 
és radiátorainak cseréje 

 
 
 

2 868 607,- 

 
 
 

2 294 886,- 

 
 
 

573 721,- 

2. Tündérrózsa Óvoda Fertőhomoki 
Óvoda-bölcsőde Tagintézményének 
kapacitás bővítéséhez eszközök 
beszerzése 

 
 

256 730,- 

 
 

205 384,- 

 
 

51 346,- 

3. Tündérrózsa Óvoda 
gyermekétkeztetést ellátó konyha épülete 
homlokzati hőszigetelése, 
födémszigetelése, tető héjazatának cseréje 

 
 

8 536 207,- 

 
 

8 536 207,- 

 
 

0,- 

4. Tündérrózsa Óvoda 
gyermekétkeztetést ellátó konyhájának 
eszközbeszerzése 

 
877 316,- 

 
877 316,- 

 
0,- 

Összesen 12 538 860,- 11 913 793,- 625 067,- 

A Képviselő-testület az 1. és a 2. pontban leírt, Fertőhomokon 
megvalósuló fejlesztések önrészét, 625 067,- Ft-ot Fertőhomok Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének kifejezetten erre a célra 
biztosított felhalmozási célú pénzeszköz átadásából biztosítja.  
A Képviselő-testület a Hegykőn megvalósuló, 3. és 4. pontban leírt 
fejlesztésekhez nem biztosít önrészt, mivel Hegykő Község 
Önkormányzata 2012. évben nem részesült adósságkonszolidációban. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szigethi István polgármestert azzal, 
hogy a pályázatot elkészítse és határidőben benyújtsa, továbbá a 
pályázati projekt megvalósításával kapcsolatban szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye, szerződéseket aláírja. 
Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: 2013. május 2. 

 
10. Napirendi pont:  
Szigethi István polgármester ismertette a Fertő Menti Sport Club elnökének levelét 
(mellékelve).  
 
Szigethi István polgármester: Igazából a másik pályázathoz már adtunk erre az 
ingatlanra hozzájárulást. Ugyanezt kérik most is. A pálya Hegykőn marad.  
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Dr. Jakab Zsolt jegyző: Tavaly adtunk ki ilyet, amikor a műfüves pályára és az új 
öltözőre pályáztunk. Akkor az a pályázat e tekintetben nem nyert. Most a kis 
műfüves pályára – mint utaltunk rá – beadtuk a pályázatot (a megyéből csak Győr és 
Hegykő pályázott), és ennek jók az esélyei. A kispálya kapcsán is meg fog történni ez 
a jelzálogjog bejegyzés, ha nyer a pályázat. Tehát a jelzálogjog eleve rá fog kerülni az 
ingatlanra. De most az egyesület TAO-s pályázatáról van szó. Ez egy újabb esély 
arra, hogy forrást teremtsünk az új öltözőépületre. Ugyan ennek 30% az önrésze, de 
ha sikerül nyerni, jövőre is megvalósítható. Ezt nekünk támogatni kell. A 
jelzálogjogot csak nyertes pályázat esetén fogják bejegyezni.  
 
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegykő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
22/C. § (6) bekezdés a) pontja szerint hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában 
lévő, az ingatlan-nyilvántartásban az 553 hrsz alatt felvett 2 ha 6091 m2 alapterületű 
sporttelep megnevezésű ingatlanra 15 év időtartamra a Magyar Állam javára 49 560 000,- Ft 
meghatározott adókedvezmény mértékéig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön 
bejegyzésre. A jelzálognak az ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzésével kapcsolatos 
költségek a Fertő Menti Sport Club Hegykő egyesületét terhelik.” 
 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett 
részt. A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

48/2013.(IV. 25.) képviselő-testületi határozat:  
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegykő 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) bekezdés a) 
pontja szerint hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában 
lévő, az ingatlan-nyilvántartásban az 553 hrsz alatt felvett 2 ha 6091 m2 
alapterületű sporttelep megnevezésű ingatlanra 15 év időtartamra a 
Magyar Állam javára 49 560 000,- Ft meghatározott adókedvezmény 
mértékéig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 
A jelzálognak az ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzésével 
kapcsolatos költségek a Fertő Menti Sport Club Hegykő egyesületét 
terhelik. 
Felelős: Szigethi István polgármester  
Határidő: azonnal 

 
11. Napirendi pont:  
a) Szigethi István polgármester: Az elmúlt testületi ülésünkön foglalkoztunk a 
Kisérek és a kapcsolódó mellékutcák útépítésével. Mivel az útépítés bekerült a 
fejlesztési célok közé, elkészítettük a teljes hálózatra vonatkozó részletes méret- és 
mennyiségszámítást, valamint a kivitelezés tervezői költségbecslését, amely a később 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás alapját képezi. Kisérek utca 30 471 377,- Ft; Forrás 
utca I. ütem 4 065 025,- Ft; Forrás utca II. ütem 3 620 971,- Ft; Kertekalja utca 
5 621 748,- Ft; Kenderszer utca 3 620 971,- Ft; Erdősföld utca 3 409 867,- Ft; 
Hosszúkertek u. 3 761 043,- Ft; Nádarató u. 3 620 971,- Ft; Szamár u. 5 188 433,- Ft; 
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Patak utca – Kertekalja utca közötti szakasz 2 094 818,- Ft; Tó utca 2 971 520,- Ft; 
összesen 68 millió 447 ezer Ft. A későbbiekben feladatunk lesz az útépítési költségek 
finanszírozásának megteremtése, a rendelkezésünkre álló lehetőségek 
igénybevételével. Ezzel kapcsolatos döntésünkről valamennyi érintett értesíteni 
fogjuk. 
 
b) Szigethi István polgármester: A tavaly megkezdett járdafelújítási szakaszok 
munkái befejeződtek, a műszaki átadás megtörtént. Természetesen az idei évben a 
felújítási munkákat folytatjuk. 
 
c) Szigethi István polgármester: A termálkút fúrására kiírt közbeszerzési pályázatot 
a ceglédi VIKUV Zrt nyerte. A kivitelezővel a szerződést megkötöttük, a 
munkaterület átadására hétfőn kerül sor. A bekerülési költség 47 977 000 Ft + ÁFA. 
Csak érdekességként mondom, hogy ennek a cégnek a jogelődje fúrta 1968-ban az 
első termál kutunkat. 
 
d) Szigethi István polgármester: Április 30-án, kedden májusfaállításra hívjuk és 
várjuk a község lakosságát a Széchenyi Ödön parkba. A hagyományokhoz híven a fát 
a Hegykői Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai állítják fel. Közreműködik a 
Tűzoltózenekar. A várhatóan jó hangulatú eseményen a megjelenteket vörösborral és 
sós stanglival kínáljuk. Egyben kérem a község háziasszonyait, aki vállalja, hogy sós 
stangli sütésével segíti rendezvényünket, a falu négy élelmiszerboltjában felírathatja 
és elviheti a sütéshez szükséges alapanyagot. A megsütött finomságot kedden 19 
órára a májusfaállítás helyszínére a Széchenyi Ödön parkba szíveskedjenek elhozni. 
 
e) Szigethi István polgármester: Az elmúlt napokban kisgyermekes anyukák 
kerestek meg, hogy a játszótér környékén elmondásuk szerint többször idegen, 
gyanús, leskelődő alakot láttak. Azonnal intézkedtem, felhívtam a fertődi rendőrőrs 
parancsnokát, akitől azt kértem, hogy a rendőrjárőr naponta többször, főleg a 
délutáni órákban jelenjen meg a településen, a játszótér környékén. A szülőknek 
odaadtam az elérhetőségemet is. De hívhatják közvetlenül a rendőrjárőrt is a 
következő telefonszámon: 06 20/4129 797. A rendőrjárőr hívható akkor is, ha 
házalók, vasgyűjtők, különböző kétes alakok, különböző indokokkal csengetnek be. 
Nagyon fontos, hogy idegent semmiképp se engedjünk be a lakásba, még az udvarba 
sem. Kérem, írják fel a képernyőn látható telefonszámot és gyanús esetben bátran 
hívják a rendőrséget. 
 
f) Dr. Jakab Zsolt jegyző: Amint arról a képviselő-testületnek tudomása van, 
folyamatban van egy közigazgatási per, amelyet mi kezdeményeztünk a Magyar 
Államkincstár határozatával szemben. Ebben két dolgot kifogásolunk: az egyik a 
fertőhomoki szociális étkezők után igényelt normatíva, a másik a külföldi 
állampolgárságú gyermekek utáni iskolai normatíva visszafizetése. Arról szeretnék 
tájékoztatást adni, hogy két bírósági tárgyalás között a kincstár módosította 
másodfokú határozatát, és ebben elismerte a külföldi gyermekek után általunk 
igényelt normatíva jogosságát. A per e tekintetben megszűnt, tehát gyakorlatilag a 
pernek ezt a részét megnyertük az Állammal szemben. A dologban mégis az a rossz, 
hogy nem derült ki, igazunk van-e, helyes-e az érvelésünk. Ugyanis a kincstár 
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módosított másodfokú határozata „elmaszálja” az indokolást, olyan dologra 
hivatkozva – az apa magyar állampolgárságára - amely a törvényi tényállásban a 
feltételek között nem is szerepel. Bár az iskola állami fenntartásba került, 
iskolásokkal ilyen problémánk a jövőben nem lesz. De a kincstár – mint kiderült - 
helytelen álláspontja miatt az elmúlt évekre már nem igényeltük ezt a normatívát, 
holott járt volna. A kérdés pedig továbbra is fennáll az óvodások ügyében. Költség 
tekintetében ez a kisebbik tétel, a szociális étkezők normatívája a nagyobb. Az ítéletet 
várjuk, de az valószínűsíthető, hogy ebben az ügyben a bíróság nem fog igazat adni, 
mivel ellenkező esetben országos szinten ez jelentős költséggel járna a központi 
költségvetésnek, tehát itt egyfajta „nyomás” alatt van a bíró.  
 
12. Napirendi pont:  
Szigethi István polgármester - hivatkozva arra, hogy szociális ügyek következnek - 
zárt ülést rendelt el.  
 
A zárt ülés befejezését követően dr. Jakab Zsolt jegyző kihirdette, hogy a képviselő-
testület három kérelmező részére összesen 90 ezer forint átmeneti segélyt állapított 
meg.  
 
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Szigethi István polgármester az ülést 19 óra 15 
perckor bezárta.  
 

 
Kmf. 

 
 
 
 

Szigethi István 
polgármester 

dr. Jakab Zsolt 
jegyző 
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Mellékletek:  

 meghívó; 

 jelenléti ív; 

 beszámoló a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról; 

 beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről; 

 melléklet a 42/2013.(IV. 25.) képviselő-testületi határozathoz (átfogó értékelés az 
Önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatainak 2012. évi ellátásáról); 

 a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása során változó előirányzatok; 

 5/2013.(V. 8.) önkormányzati rendelet (az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 3/2012.(II. 29.) rendelet módosításáról); 

 6/2013.(V. 8.) önkormányzati rendelet (az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
végrehajtásáról); 

 melléklet a 44/2013.(IV. 25.) képviselő-testületi határozathoz (az Önkormányzat 2014. 
évi költségvetési koncepciója); 

 Sopron polgármesterének levele és a Társulási Tanács ülésére készített előterjesztés; 

 melléklet a 45/2013.(IV. 25.) képviselő-testületi határozathoz (vízi-közmű vagyon 
tárgyában kötendő megállapodás); 

 7/2013.(V. 8.) önkormányzati rendelet (a talajterhelési díjjal kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 11/2004.(XII. 5.) rendeletének módosításáról); 

 Szabó-Vill Kft árajánlata; 

 FSC Hegykő elnökének levele. 
 


