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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 14-én 
(kedden) 17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 
Ülés helye:   Hegykő, Önkormányzat ülésterme 
 
Jelen vannak: Szigethi István  polgármester  
   dr. Jakab Zsolt  jegyző 
 

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

 
Meghívott:   

Zambó Istvánné  iskolaigazgató  
 
Szigethi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel annak 6 tagja jelen van. Bak Balázs 
képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt nincs jelen. Az ülést megnyitotta. 
Napirendnek a meghívóban közölt témákat javasolta.  
 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett 
részt. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

52/2013.(V. 14.) képviselő-testületi határozat:  
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. május 
14-ediki rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
1. Napirendi pont: 

A megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és 
köznevelés-fejlesztési terv véleményezése 
Előadó: Szigethi István polgármester 
Meghívott: Zambó Istvánné iskolaigazgató 

2. Napirendi pont: 
Döntés pályázat benyújtásáról helyi termékbolt kialakítására 
Előadó: Szigethi István polgármester 

3. Napirendi pont: 
Pályázat benyújtása a Tízforrás Fesztivál megrendezésére 

http://www.hegyko.hu/
mailto:hegyko@hegyko.hu
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Előadó: Szigethi István polgármester 
4. Napirendi pont: 

Döntés a Hegykő, Nyárfa sor 5. számú ingatlan megvásárlásáról 
Előadó: Szigethi István polgármester 
Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

1. Napirendi pont:  
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 
továbbiakban: Nkt.) 75. § (1) bekezdése értelmében az oktatásért felelős miniszter a 
köznevelési feladatok megszervezéséhez szükséges döntései előkészítése céljából az 
Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) előterjesztése alapján a kormányhivatalok 
közreműködésével megyei szintű bontásban feladatellátási, intézményhálózat-
működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet (a továbbiakban: terv) készít. Az Nkt. 75. 
§ idézett rendelkezése szerint a települési önkormányzat a köznevelés-fejlesztési 
tervhez véleményt készít. Az önkormányzat véleményéhez beszerzi a településen 
működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, a köznevelési intézményben 
közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében foglalkoztatottak közössége 
(alkalmazotti közösség), szülői és diákszervezeteinek véleményét, amelyet összegez 
és saját véleményébe integrál. Ez megtörtént.  

Dr. Jakab Zsolt jegyző ismertette az iskolai és óvodai szervezetek véleményét.  

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A vélemény megküldésének határideje – a nemzeti 
köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 
21/B. § (6) bekezdése szerint – a terv közzétételétől (május 3.) számított tizenöt nap. 
A kormányhivatal az adatokat összesíti, és a véleményével együtt megküldi a 
Hivatal számára. A tervet nem küldtük ki, mivel annak terjedelme több, mint 1100 
oldal. A településünkre vonatkozó részeket tartalmazó oldalakat csatoltuk.  

 
Dr. Jakab Zsolt jegyző ezt követően ismertette a Hegykőre vonatkozó részeket 
(mellékelve).  
 
Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető, képviselő: Az óvodával kapcsolatos 
kérdés: ha Hidegségen 8 gyerek szülője kéri, indítani lehet óvodát. Ha nem, a 
bejáráshoz kísérőt kell biztosítani. Ez is szerepel a tervezetben. Jelenleg egyenként 
érkeznek a gyerekek.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Ezt nem láttam benne, de ha ez kötelező, akkor a törvény írja 
elő. Utána kell nézni.  
 
Völgyi János alpolgármester: Ha osztályokat összevonnak, hogyan lehet tanítani?  
 
Zambó Istvánné iskolaigazgató: Most is vannak ilyen összevont osztályok. Lassú 
sorvasztás… Önmagában az összevont osztályokban – ha jó a tanár – ugyanúgy lehet 
tanítani.  
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Szigethi István polgármester: Hosszú távon számol a terv a 8 osztályunkkal.  
 
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási Hivatal honlapján 2013. 
május 3-án közzétett Győr-Moson-Sopron megyei feladatellátási, intézményhálózat-
működtetési és köznevelési-fejlesztési tervhez – figyelemmel a Tündérrózsa Óvoda és Fertő-táj 
Általános Iskola nevelőtestületének, alkalmazotti közösségének, szülői szervezetének, valamint 
az iskola esetében diákönkormányzatának, továbbá Fertőhomok Község Önkormányzatának 
véleményére - az alábbi véleményt alakítja ki: Hegykő Község Önkormányzata Hegykő 
községben 8 osztályos iskola fenntartását támogatja, összevont osztályok szervezése nélkül. A 
Fertő-táj Általános Iskola felvételi körzetébe tartozó szomszédos Fertőhomok községben önálló 
alsó tagozatos iskola létrehozása életszerűtlen. A települések összeépültek, a távolságok kicsik, 
az autóbuszos közlekedés megfelelő járatszámmal biztosított, a kerékpáros közlekedésre 
biztonságos, a közúttól elkülönült kerékpárút áll rendelkezésre, amely gyalogos közlekedésre is 
kiválóan alkalmas. Több évtizedes hagyománya van annak, hogy Fertőhomok és Hidegség 
községek gyermekei Hegykőre járnak iskolába. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 
hegykői Tündérrózsa Óvodában férőhelybővítésre van szükség. Legkisebb ráfordítással egy új 
(ötödik) óvodai csoportszoba a Tündérrózsa Óvoda Fertőhomoki Óvoda-bölcsőde 
Tagintézményének épületében alakítható ki. Az építés nem hatósági engedélyköteles, a 
szükséges tervek elkészültek, a kivitelezésre pályázat került benyújtásra az egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 8/2013.(III. 29.) BM rendelet alapján. Jelenleg az átszervezés 
véleményeztetése zajlik annak érdekében, hogy 2013. július végéig a fenntartói döntés 
megszülethessen, és az új óvodai csoport 2013. szeptemberétől megkezdhesse működését.” 

 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett 
részt. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

53/2013.(V. 14.) képviselő-testületi határozat:  
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási 
Hivatal honlapján 2013. május 3-án közzétett Győr-Moson-Sopron 
megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelési-
fejlesztési tervhez – figyelemmel a Tündérrózsa Óvoda és Fertő-táj 
Általános Iskola nevelőtestületének, alkalmazotti közösségének, szülői 
szervezetének, valamint az iskola esetében diákönkormányzatának, 
továbbá Fertőhomok Község Önkormányzatának véleményére - az 
alábbi véleményt alakítja ki:   

Hegykő Község Önkormányzata Hegykő községben 8 osztályos iskola 
fenntartását támogatja, összevont osztályok szervezése nélkül.  
A Fertő-táj Általános Iskola felvételi körzetébe tartozó szomszédos 
Fertőhomok községben önálló alsó tagozatos iskola létrehozása 
életszerűtlen. A települések összeépültek, a távolságok kicsik, az 
autóbuszos közlekedés megfelelő járatszámmal biztosított, a kerékpáros 
közlekedésre biztonságos, a közúttól elkülönült kerékpárút áll 
rendelkezésre, amely gyalogos közlekedésre is kiválóan alkalmas. Több 
évtizedes hagyománya van annak, hogy Fertőhomok és Hidegség 
községek gyermekei Hegykőre járnak iskolába.  
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A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a hegykői Tündérrózsa 
Óvodában férőhelybővítésre van szükség. Legkisebb ráfordítással egy 
új (ötödik) óvodai csoportszoba a Tündérrózsa Óvoda Fertőhomoki 
Óvoda-bölcsőde Tagintézményének épületében alakítható ki. Az építés 
nem hatósági engedélyköteles, a szükséges tervek elkészültek, a 
kivitelezésre pályázat került benyújtásra az egyes önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének 
részletes szabályairól szóló 8/2013.(III. 29.) BM rendelet alapján. 
Jelenleg az átszervezés véleményeztetése zajlik annak érdekében, hogy 
2013. július végéig a fenntartói döntés megszülethessen, és az új óvodai 
csoport 2013. szeptemberétől megkezdhesse működését. 
Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: azonnal  
 

2. Napirendi pont:  
Szigethi István polgármester: A LEADER Egyesületnél sikerült „kiharcolni” 10 
millió Ft-ot a helyi termékbolt kialakítására. Így, most legfeljebb 10 millió Ft 
támogatás iránt pályázatot nyújthatunk be a Tó vendéglő épületében kialakítandó 
helyi termékbolt létrehozására. Figyelemmel arra, hogy az épület 
átalakítás/felújítása szerepel a képviselő-testület fejlesztési céljai között, javasoljuk a 
pályázat benyújtását. A helyi termékbolt kialakítását tartalmazó alaprajzot kiküldtük.   
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Ez a 10 millió forint nem fedezi teljesen a bolt kialakítás 
költségeit, ezt fontos megjegyezni, de akármennyi pénz is jól jön. Ugyanakkor 
tervezünk benne marketing célú kiadásokat is.  
 
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be „Helyi 
termékbolt kialakítása Hegykőn” címmel az Alpokalja-Ikva mente LEADER Egyesülethez. A 
projekt költségvetése 9 999 883,- Ft +ÁFA. A Képviselő-testület a pályázati projekt 
megvalósításához az általános forgalmi adó 2 699 968,- Ft összegét önrészként biztosítja.” 
 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában  6 fő vett 
részt. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

54/2013.(V. 14.) képviselő-testületi határozat:  
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be „Helyi termékbolt kialakítása Hegykőn” címmel az Alpokalja-
Ikva mente LEADER Egyesülethez.  
A projekt költségvetése 9 999 883,- Ft +ÁFA.  
A Képviselő-testület a pályázati projekt megvalósításához az általános 
forgalmi adó 2 699 968,- Ft összegét önrészként biztosítja.  
Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: 2013. június 10.  
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3. Napirendi pont:  
Szigethi István polgármester: Lehetőség van pályázatot benyújtani a Nemzeti 
Kulturális Alaphoz a Tízforrás Fesztivál támogatására. Ebben nem csak saját, hanem 
szomszédos települések programjait is szerepeltetnénk, így ezek finanszírozása is 
rajtunk keresztül fog történni.  
 
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti 
Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma által meghirdetett 
7707 kódszámú felhívásra, a 2013. évi Tízforrás Fesztivál megrendezésének támogatása iránt. 
A Képviselő-testület a Tízforrás Fesztivál megrendezéséhez 1 500 000,- Ft önrészt biztosít. A 
Képviselő-testület megbízza Szigethi István polgármestert a pályázat elkészítésével és 
határidőben történő benyújtásával .” 
 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett 
részt. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

55/2013.(V. 14.) képviselő-testületi határozat: 
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok 
Ideiglenes Kollégiuma által meghirdetett 7707 kódszámú felhívásra, a 
2013. évi Tízforrás Fesztivál megrendezésének támogatása iránt.  
A Képviselő-testület a Tízforrás Fesztivál megrendezéséhez 1 500 000,- 
Ft önrészt biztosít.  
A Képviselő-testület megbízza Szigethi István polgármestert a pályázat 
elkészítésével és határidőben történő benyújtásával. 
Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: 2013. május 29. 

 
4. Napirendi pont:  
Szigethi István polgármester javasolta, hogy a Hegykő, Nyárfa sor 5. számú ingatlan 
megvásárlásáról szóló döntés tárgyalására a képviselő-testület - a Mötv 46. § (2) 
bekezdés c) pontja szerint - rendeljen el zárt ülést.  
 
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Döntés a Hegykő, Nyárfa sor 5. 
számú ingatlan megvásárlásáról” megnevezésű napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel 
el.” 
 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett 
részt. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 
56/2013.(V. 14.) képviselő-testületi határozat:  
Hegykő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „Döntés a 
Hegykő, Nyárfa sor 5. számú ingatlan megvásárlásáról” megnevezésű 
napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el.  
Felelős: Szigethi István polgármester 
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Határidő: azonnal  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző a zárt ülést követően kihirdette, hogy a képviselő-testület 
életjáradéki szerződés megkötéséről döntött a Hegykő, Nyárfa sor 5. számú lakóház 
tulajdonjogának megszerzése érdekében. A képviselő-testület a tulajdonos házaspár 
részére a szerződéskötéskor 4 millió Ft-ot, majd életük végéig további, fejenként havi 
75 ezer Ft járadékot fizet. 
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Az elmúlt ülésen tájékoztatást adtam arról, hogy a Magyar 
Államkincstár határozatának felülvizsgálata iránt indított közigazgatási perben az 
egyik általunk kifogásolt témában – a külföldi állampolgárságú tanulók után igénybe 
vett normatívát illetően – a kincstár „visszavonulót fújt”, tehát e tekintetben igazunk 
lett és a pert gyakorlatilag megnyertük. Időközben megkaptuk a bíróság ítéletét és 
sajnos az a várakozásunk igazolódott be, hogy a nagyobb horderejű kérdésben – a 
fertőhomoki szociális étkezők normatívája ügyében – kérelmünket nem tartották 
megalapozottnak. Az ellátási terület fogalma kapcsán volt jogértelmezési vita, és itt a 
bíróság a Kúria két döntésére hivatkozott, amelyeket azonban nem ismerünk és a 
bíróság sem idézett belőlük. A dolog pikantériája, hogy ha megismerhetők is lettek 
volna ezek a döntések, mindkettő később született, mint a per tárgyát képező 
normatíva igénylési időszak. A bíróság döntése ellen további jogorvoslatra nincs 
lehetőség.  
 
Kóczán Imre képviselő: Mekkora az összeg? 
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Emlékezetem szerint mintegy 3,2 millió forintnyi 
normatíváról van szó, amelyet korábban igénybevettünk és utóbb vissza kell fizetni. 
Az idei költségvetésünket ez a visszafizetés nem érinti, mivel – igényünk 
fenntartásával – ezt már tavaly visszautaltuk.  
 
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Szigethi István polgármester az ülést 18 óra 46 
perckor bezárta.  
 

 
Kmf. 

 
 
 
 

Szigethi István 
polgármester 

dr. Jakab Zsolt 
jegyző 
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Mellékletek:  

 meghívó; 

 jelenléti ív; 

 köznevelés-fejlesztési terv Hegykőre vonatkozó része. 
 


