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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 7-
én (szerdán) 18,00 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 
 
Tencz Károly   FSC Hegykő elnöke  

 
Szigethi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Külön köszöntötte Tencz 
Károlyt, az FSC Hegykő elnökét. Megállapította, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mivel annak 6 tagja jelen van. Elmondta: Bak Balázs munkahelyi 
elfoglaltsága miatt nem tud jelenni. 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:  
 

87/2013.(VIII. 7.) képviselő-testületi határozat:  
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. augusztus 
7-ediki ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

1. Napirendi pont: 
Megelőlegező kölcsön biztosítása a Hegykő Községért Egyesület 
részére a faluközpont (önkormányzati hivatal előtti) parkoló építéséhez  
Előadó: Szigethi István polgármester 
2. Napirendi pont: 
Megelőlegező kölcsön biztosítása a Fertő-táj Világörökség Magyar 
Tanácsa Egyesület részére csípőszúnyog tenyészőhely térképezéshez 
Előadó: Szigethi István polgármester 
 
 

http://www.hegyko.hu/
mailto:hegyko@hegyko.hu
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3. Napirendi pont: 
Helyi esélyegyenlőségi program jóváhagyása 
Előadó: Szigethi István polgármester 
4. Napirendi pont: 
Pályázati önrész biztosítása az FSC Hegykő részére az MLSZ sporttelep 
felújítási program megvalósításához  
Előadó: Szigethi István polgármester 
Meghívott: Tencz Károly elnök, FSC Hegykő 
5. Napirendi pont: 
Előzetes feltételek kialakítása a Masina-ház látvány pálinkafőzde céljára 
történő bérbeadásához  
Előadó: Szigethi István polgármester 

Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: azonnal  

 
1. Napirendi pont:  
Szigethi István polgármester: Miként ahhoz a Képviselő-testület tulajdonosi 
hozzájárulását adta, a Hegykő Községért 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; továbbá az önkormányzattal ellentétben az egyesület 100% támogatási 
intenzitással nyújthatta be kérelmét. A pályázat 15 millió Ft támogatásban részesült. 
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. 
 
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegykő Községért Egyesület részére 
(9437 Hegykő, Iskola u. 1.) 15 000 000,- Ft kölcsönt biztosít az EMVA-ból a falumegújításra 
és –fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével igénybe vehető támogatás 
keretében „Faluközpont parkoló és kerékpáros pihenő kialakítása” megnevezésű projekt 
előfinanszírozására. Az Egyesület kamat fizetésére nem köteles. Az Egyesület a pénzösszeget a 
pályázati projekt megvalósítását és elszámolását követően, de legkésőbb 2014. december 31-ig 
köteles az Önkormányzat részére visszafizetni.” 
 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett 
részt. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

88/2013.(VIII. 7.) képviselő-testületi határozat:  
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegykő 
Községért Egyesület részére (9437 Hegykő, Iskola u. 1.) 15 000 000,- Ft 
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kölcsönt biztosít az EMVA-ból a falumegújításra és –fejlesztésre a 
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével igénybe vehető 
támogatás keretében „Faluközpont parkoló és kerékpáros pihenő kialakítása” 
megnevezésű projekt előfinanszírozására.  
Az Egyesület kamat fizetésére nem köteles. Az Egyesület a 
pénzösszeget a pályázati projekt megvalósítását és elszámolását 
követően, de legkésőbb 2014. december 31-ig köteles az Önkormányzat 
részére visszafizetni.  
Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. Napirendi pont:  
Szigethi István polgármester: 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 kölcsönért. Az 
egyesületnek önkormányzatunk is tagja. 
 
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegykő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület részére (9431 Fertőd, 
Haydn u. 2.) 1 000 000,- Ft kölcsönt biztosít az EMVA IV. tengelyből (LEADER) a 
Kerékpáros Mintatérség és Naturama Túraútvonalak térségi program(ok)hoz kapcsolódó 
fejlesztések támogatása célterületre Sopron és a Fertő-táj biológiai csípőszúnyog-gyérítésének 
gyakorlati megvalósítását előkészítő tenyészőhely térképezés tárgyában benyújtott „A Fertő-
táj Világörökség turizmus élményindexének javítása” című projekt előfinanszírozására. Az 
Egyesület kamat fizetésére nem köteles. Az Egyesület a pénzösszeget a pályázati projekt 
megvalósítását és elszámolását követően, de legkésőbb 2013. december 31-ig köteles az 
Önkormányzat részére visszafizetni.” 
 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett 
részt. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

89/2013.(VIII. 7.) képviselő-testületi határozat: 
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertő-táj 
Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület részére (9431 Fertőd, Haydn u. 
2.) 1 000 000,- Ft kölcsönt biztosít az EMVA IV. tengelyből (LEADER) a 
Kerékpáros Mintatérség és Naturama Túraútvonalak térségi 
program(ok)hoz kapcsolódó fejlesztések támogatása célterületre Sopron 
és a Fertő-táj biológiai csípőszúnyog-gyérítésének gyakorlati 
megvalósítását előkészítő tenyészőhely térképezés tárgyában benyújtott 
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„A Fertő-táj Világörökség turizmus élményindexének javítása” című projekt 
előfinanszírozására. 
Az Egyesület kamat fizetésére nem köteles. Az Egyesület a 
pénzösszeget a pályázati projekt megvalósítását és elszámolását 
követően, de legkésőbb 2013. december 31-ig köteles az Önkormányzat 
részére visszafizetni.  
Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3. Napirendi pont:  
Szigethi István polgármester: 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. 
 
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegykő község öt évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programját a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.” 
 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett 
részt. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

90/2013.(VIII. 7.) képviselő-testületi határozat: 
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegykő 
község öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programját a jelen határozat 
mellékletében foglaltak szerint fogadja el. 
Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: azonnal  
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4. Napirendi pont:  
Szigethi István polgármester: 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. 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.  
 
Terncz Károly az FSC Hegykő elnöke: Szeretném elmondani, hol tart a beruházás. 
Amikor a pályázatot benyújtottuk, az N.A.GY. Ép-Kert Bt-től kértem ajánlatot. 
Amikor megvolt az előminősítéses pályázat, erről tájékoztattam a kivitelezőt. Örült 
neki, nem volt munkája, elkezdte. A villanypóznák áthelyezése nem volt ebben 
benne, de így elvégezték és előlegezték. Mivel a pénze elfogyott, az MLSZ döntés 
pedig húzódik, a kivitelezés leállt. Talán szerencse is, mert a gyepszőnyeg kiégett 
volna ebben a melegben. A pályaminősítés nincs veszélyben, a kaput visszatettük. 
Mérkőzés lejátszását nem veszélyezteti.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Amint láthattátok megkezdődött a műfüves pálya építése. 
MLSZ beruházásban zajlik, a kivitelezőt is az MLSZ választotta ki. Eddig minden 
flottul, gyorsan történt. Június végén jelezte az MLSZ egy e-mailben, hogy elnyertük 
a pályaépítésre beadott pályázatot, a kivitelezőknek július 4-ig kellett leadni 
ajánlatukat, amit 15 napon elbíráltak, így július végén tájékoztattak a kivitelező 
személyéről: ez a győri FORE Kft. A pályázat benyújtásakor megismert 
együttműködési szerződést alá kellett írnunk, és át kellett utalnunk a pályázati 
önrészt, 10 millió 595 ezer Ft. A pálya teljes bekerülési költsége 35 millió 318 ezer Ft. 
Augusztus 1-én volt a munkaterület átadás, a befejezésre 30 nap áll rendelkezésre. 
Az összegben szerepel a pályázatban kért 200 ülőhelyes lelátó, viszont azon 
módosítottunk, hogy a világítás ne LED-es, hanem hagyományos legyen. 
Gyakorlatilag ennek a költségnek a terhére pótlólag kértük viszont a 2 méter magas 
kerítést.  4 méter magas labdafogó háló nem csak az alapvonalak mögött, hanem az 
oldalvonalak mellett teljesen körbe lesz, azonban ez nem akadályozza meg, hogy 
bárki bemehessen és használhassa. Ezért a pályát körbekerülő térkő burkolatú járdán 
kívül lesz 2 méter magas kerítés is, ezzel a létesítmény teljesen zárható válik. Ami 
nem szerepel a pályázati költségvetésben és nekünk kellett vállalni: a 3x16 Amperes 
villanybekötés, és a talajmechanikai vizsgálat díja. Ez utóbbi 100 ezer forint + ÁFA 
összegbe kerül. A villanybekötésnél eredetileg a lovas pályához kialakított 
mérőhelyet gondoltuk felhasználni, azonban ezt egyrészt bővíteni kellett volna, 
másrészt túlságosan messze van. Ráadásul a tervezett öltözőépület is új mérőhely 
kialakítását indokolta a pálya sarkánál. A pálya használó egyenlőre a meglévő 
öltözőben tudnak átöltözni, ezért biztosítani kell, hogy onnan „száraz lábbal” 
eljuthassanak a műfüvesig. Ezért mielőbb meg kell építeni a pályától a járda 
folytatását a tervek szerinti parkoló felé, és a leágazást a patatokon átívelő híddal a 
jelenlegi kispadok mögé. 
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Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az MLSZ sporttelep felújítási 
program megvalósítása érdekében a meglévő élőfüves labdarúgó pálya felújításának és 
részleges áthelyezésének megvalósításához 2 928 540,- Ft támogatást biztosít a Fertő Menti 
Sport Club Hegykő (9437 Hegykő, Iskola u. 1.) részére, a pályázati önrész finanszírozásához.” 
 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett 
részt. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

91/2013.(VIII. 7.) képviselő-testületi határozat: 
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az MLSZ 
sporttelep felújítási program megvalósítása érdekében a meglévő élőfüves 
labdarúgó pálya felújításának és részleges áthelyezésének megvalósításához 
2 928 540,- Ft támogatást biztosít a Fertő Menti Sport Club Hegykő 
(9437 Hegykő, Iskola u. 1.) részére, a pályázati önrész 
finanszírozásához.  
Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
5. Napirendi pont:  
Szigethi István polgármester: 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 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 
foglalásába. Természetesen meg kell hozni egyáltalán azt a döntés is, hogy az 
önkormányzat a Masina-házat biztosítja-e erre a célra, pl. bérlet keretében? 
Tekintettel arra, hogy a Kft. konkrét elképzeléseket nem terjesztett elő, első körben 
legalább az alapvető feltételeket kell meghatározni. Lényeges, hogy az ingatlant nem 
terheli jelzálogjog a banki hitelhez. Abba a fázisba értek, hogy építkeznének. Eddig 
csak a bianco ígéretet kaptuk, most tőlünk várnak bérleti feltételeket. Le kell írni 
például, hogy meddig, milyen szakba érjen el a fejlesztés. Kb. 50 millió forintos 
beruházásnak értékelik, az ingatlan jelenleg gyakorlatilag semmit nem ér.  
 
Kóczán Imre képviselő: Nekünk is rálátás kell, hogy iparűzési és adóbevételünk 
lesz-e? 
 
Szigethi István polgármester: Lesz saját pálinkájuk és bérfőzés is.  
 
Kóczán Imre képviselő: Bérleti díjat kell megállapítani és helyi adóval kompenzálni.  
 
Szigethi István polgármester: Az iparterülethez hasonló konstrukcióra gondolok.  
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Völgyi János alpolgármester: Nem akarják megvásárolni? 
 
Szigethi István polgármester: Nem akarjuk eladni.  
 
Völgyi János alpolgármester: Ha bérleti szerződés, akkor hosszú távú legyen.  
 
Kóczán Imre képviselő: 50 millió forintot írtak le, ezek szerint a bérleti díj is lehet 
merész. 1 millió forint, 50 évre.  
 
Zambó István képviselő: A bérleti díj bevétel a miénk lesz.  
 
Völgyi János alpolgármester: Magas bérleti díjat nem érdemes kérni. Örüljünk, hogy 
befektet. Szolidabb díj kell, ami leírható lesz az iparűzési adóból. Nekünk ugyan jó, 
hogy idejöttek.  
 
Kóczán Imre képviselő: Az becsaphat minket, hogy az épület nekünk ugyan 
semmire sem kell, de attól még van értéke.  
 
Dr. Gergely István képviselő: Ha felújítás nélkül is értékes nekünk, akkor igazad 
van Imi, de ha nem csinálunk semmit, 2 év múlva összedől.  
 
Zambó István képviselő: Az 50 millió forintban nem csak az építkezés, hanem a 
gépek is benne vannak.  
 
Szigethi István polgármester: 20 évben gondolkodjunk először, de 30-ig is 
elmehetünk.  
 
Dr. Gergely István képviselő: Az iparterületen a bérleti díj az iparűzési adóból 
levonható, és valahány év múlva megveheti.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Az a köztes megoldás is felmerülhet, hogy apportként mi 
vigyük be a cégbe az ingatlant és legyen közös a vállalkozás…  
 
Dr. Gergely István képviselő: Évek óta vajúdunk azon, hogy az önkormányzat 
legyen vállalkozó. Ez lenne az első ilyen lépés.  
 
Kóczán Imre képviselő: A vállalkozónak nem „kiadás”, hanem költség a bérleti díj.  
 
Dr. Gergely István képviselő: Bérleti konstrukcióban gondolkodunk, nem akarunk 
közös vállalkozást. Az időtartamot döntsük el.  
 
Szigethi István polgármester: Az első 5 évben ne fizettessünk, ezzel támogatva a 
beruházást.  
 
Zambó István képviselő: 10 évnél több ne legyen.  
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Kóczán Imre képviselő: Én 10 évbe nem mennék bele.  
 
Szigethi István polgármester: Nem tudjuk, milyen üzlet ez a pálinkafőzés.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A mostani állapotban adjuk bérbe 15 évre, évi például 
500 000,- Ft + ÁFA díjért (5 millió forintos ingatlan árból indulok ki). A 15 év után, ha 
a szerződés megszűnik, a bérlő, amit tud leszerel, elvisz az épület állagának sérelme 
nélkül, ami ott marad, az a miénk lesz.  
 
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegykő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban a 
hegykői 084/74 hrsz alatt felvett Masina-ház ingatlan tárgyában bérleti szerződést köt az 1 
Csepp Pálinka Kft-vel (székhely: 9400 Sopron, Ógabona tér 44-46.) pálinkafőzde kialakítása és 
üzemeltetése céljára. A bérleti szerződés időtartama 15 év, a bérleti díj 500 000,- Ft + ÁFA/év, 
amely évente az infláció mértékével növekszik. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy 
bérlő az ingatlanon a pálinkafőzde kialakításához szükséges beruházást és felújítást elvégezze. 
A bérleti szerződés megszűnését követően bérlő a bérlemény állagának sérelme nélkül 
leszerelhető eszközöket leszerelheti és elviheti, egyéb elszámolási igényt azonban nem 
támaszthat. Amennyiben az 1 Csepp Pálinka Kft a jelen határozatban megfogalmazott 
feltételeket elfogadja, a bérleti szerződést részletesen ki kell dolgozni. A Képviselő-testület a 
bérleti szerződés jóváhagyását és megkötését követően adja ki a pálinkafőzde hatósági 
engedélyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot, továbbá a parkoló-mérleg 
biztosításához szükséges területhasználatra jogosító nyilatkozatot. A képviselő-testület 
kijelenti, hogy jelen határozata a bérleti szerződés megkötésének hiányában semmilyen jogot 
nem keletkeztet az 1 Csepp Pálinka Kft részére.” 
 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett 
részt. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

92/2013.(VIII. 7.) képviselő-testületi határozat:  
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban a 
hegykői 084/74 hrsz alatt felvett Masina-ház ingatlan tárgyában bérleti 
szerződést köt az 1 Csepp Pálinka Kft-vel (székhely: 9400 Sopron, 
Ógabona tér 44-46.) pálinkafőzde kialakítása és üzemeltetése céljára.  
A bérleti szerződés időtartama 15 év, a bérleti díj 500 000,- Ft + 
ÁFA/év, amely évente az infláció mértékével növekszik.  
Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy bérlő az ingatlanon a 
pálinkafőzde kialakításához szükséges beruházást és felújítást 
elvégezze. A bérleti szerződés megszűnését követően bérlő a bérlemény 
állagának sérelme nélkül leszerelhető eszközöket leszerelheti és 
elviheti, egyéb elszámolási igényt azonban nem támaszthat.  
Amennyiben az 1 Csepp Pálinka Kft a jelen határozatban 
megfogalmazott feltételeket elfogadja, a bérleti szerződést részletesen ki 
kell dolgozni.  
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A Képviselő-testület a bérleti szerződés jóváhagyását és megkötését 
követően adja ki a pálinkafőzde hatósági engedélyezéséhez szükséges 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot, továbbá a parkoló-mérleg 
biztosításához szükséges területhasználatra jogosító nyilatkozatot.  
A képviselő-testület kijelenti, hogy jelen határozata a bérleti szerződés 
megkötésének hiányában semmilyen jogot nem keletkeztet az 1 Csepp 
Pálinka Kft részére.  
Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 15.  

 
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Szigethi István polgármester az ülést 19 óra 58 
perckor bezárta.  
 
 

 
Kmf. 

 
 
 
 

Szigethi István 
polgármester 

dr. Jakab Zsolt 
jegyző 
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Mellékletek:  

 meghívó; 

 jelenléti ív; 

 melléklet a 90/2013.(VIII. 7.) képviselő-testületi határozathoz (esélyegyenlőségi 
program 

 1 Csepp Pálinka Kft levele. 
 
 


