
Előterjesztés a 1. napirendi ponthoz 

 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) 

rendelet megalkotása; - az Önkormányzat 2013. éves ellenőrzési jelentésének 
jóváhagyása 

 
A helyi önkormányzat képviselő-testületének évente április 30-ig kell elkészítenie az 
előző évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét.  
 
A zárszámadási rendelet tervezetét mellékeljük. 
 
A zárszámadással egyidejűleg, a 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) 
bekezdése szerint a polgármester a tárgy évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést a 
tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-
testület elé terjeszti jóváhagyásra.  
 
Az éves ellenőrzési jelentést szintén mellékeljük. 
 
Az előző évi költségvetési rendelet utolsó módosítását a képviselő-testület a februári 
ülésén elkészítette, így azzal az ülésen már nem kell foglalkozni. 

 
 



Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz 

 
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 26.) önkormányzati 

rendelet módosítása  
 

2014. április 17-én kerül sor a Képviselő-testület április 1-én megtartott rendkívüli 
ülésén hozott döntésekkel megindított közbeszerzési eljárásokban az ajánlatok 
bontására. Az érvényes és nyertes ajánlatokra tekintettel – amennyiben a 
költségvetési rendeletünkben előirányzott összeget a tervezett kiviteli összeg 
meghaladja – szükségessé válhat a költségvetési rendelet módosítása. Az útépítés 
tekintetében ez mindenképp fennáll, hiszen az eljárás megindítására a 6 millió Ft + 
ÁFA útépítési előirányzat és a döntést megelőzően a Belügyminisztériummal 
megkötött 20 M Ft-os támogatási szerződés birtokában került sor, de ez utóbbi 
összeg még nyilvánvalóan nem szerepel a költségvetési rendeletben. További 
módosítási igényt jelent a szintén az április 1-i ülésen eldöntött tűzoltó-zenekari ruha 
vásárlás. 
 
A rendelettervezetet a konkrét számok ismeretében az ülésen terjesztjük elő. 

 
 
 

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz 

 
Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről 

 
A Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének írásos 
beszámolóját mellékeljük. 

 
 
 



Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz 
 

Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti 
feladatainak 2013. évi ellátásáról 

 
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 mellékeljük. 
 
Az értékelést – a képviselő-testület általi megtárgyalást és jóváhagyást követően – 
meg kell küldeni a gyámhatóságnak. 
 



Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz 
 

Tájékoztató Hegykő tűzbiztonsági helyzetéről 
 
Több képviselő kérésére lett napirendre tűzve a tűzoltó egyesület működésének 
ügye, a tűzoltóparancsnok lemondásával kapcsoltban. A napirend tárgyalásához 
meghívást kapott az egyesület elnöke és a megválasztott új tűzoltóparancsnok. 

 
 
 

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz 
 

Tájékoztató a termálfürdő üzemeltetéséről és a fejlesztésekről;  
- tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás adása a termálfürdő gépészetet és a 

kutakat összekötő vízvezetékek építéséhez 
 
A napirend keretében a fürdőt üzemeltető cég képviselőinek beszámolóján kívül 
tárgyalást kezdeményezünk a kútterületet a fürdővel (fürdő gépházzal) összekötő 
vezetékek nyomvonala ügyében.  
 
Az új hévízkút megfúrását lehetővé tevő vízjogi létesítési engedély a kút 
bekötővezetékének kiépítésére is kiterjed, ugyanakkor a fürdőüzemeltető a meglévő 
bekötővezetékek felújításával (cseréjével) együtt – az engedélyezett tervtől eltérő 
nyomvonalon – tervezi a vezeték megépítését.  
 
A vízjogi létesítési engedélyben szereplő hévízkút bekötővezeték tervét (Méhes és Fia 
Kft.) és az új vezetékek fürdőüzemeltető által elkészíttetett tervét (BLUE & GREEN 
Kft.) mellékeljük. 

 



Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz 
 

Döntés a civil szervezetek által benyújtott, a 2013. évi támogatásuk 
felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásáról 

 
Tavaly óta a képviselő-testület 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete szabályozza 
a civil szervezetek támogatásának rendjét. A 2013-ban megállapított és kifizetett 
támogatásokról a pályázóknak február végéig kellett szakmai és pénzügyi 
beszámolót leadniuk. Ezt valamennyi pályázó megtette. 
 
A szakmai beszámolók a hivatalban megtekinthetők. A pénzügyi beszámolókban 
szereplő számadatokat összesítő táblázatot mellékeljük. 
 
 



Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz 

 
A hegykői 023 hrsz-ú út használatának átengedése  

a Hegykői Mezőgazdasági Zrt. részére 
 

A tehenészet előtt húzódó hegykői 023 hrsz-ú út (amely sehová nem vezet, valójában 
egy szakaszon kiszélesíti a bekötőutat) használata az új fejőház építésével vált 
fontossá a Hegykői Mezőgazdasági Zrt. részére.  
 
Az út az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona, így nem elidegeníthető. 
Viszont a használatáról köthető megállapodás. 
 
A Hegykői Mezőgazdasági Zrt. levelét mellékeljük. 



Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz 
 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás adása a Masina-ház ingatlant ellátó 
gázvezeték építéséhez 

 

A Masina-házban (hegykői 084/74 hrsz) tervezett látvány-pálinkafőzde 
kialakításához a beruházó 1 Csepp Pálinka Kft. az ingatlant ellátó földgázvezeték 
építését tervezi. 
 
Az erről szóló terv engedélyezéséhez az érintett ingatlanok tulajdonosaként 
tulajdonosi-, az érintett útszakaszok kezelőjeként pedig közútkezelői nyilatkozat 
kiadása szükséges a hegykői 084/1, a 084/23, és a 066 hrsz-ú ingatlanok 
(önkormányzati utak) tekintetében. 
 
A földgázellátási terv kivonatát mellékeljük. 



Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz 

 
A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 
 
A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 24-
én megtartott ülésén elfogadásra került a Társulási Megállapodás 8. számú 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítást minősített 
többséggel a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek is el kell fogadnia.  
 
A módosításban a Magyar Államkincstár által kért változtatások szerepelnek. 
 
Az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást – vastag dőlt betűvel írva a 
módosuló szövegrészeket -, valamint a módosításokat tételesen is tartalmazó 
Társulási tanácsi előterjesztést csatoljuk. 

 
 



Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz 
 

A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
módosítása 

 
A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatával 
kapcsolatban – egy célellenőrzést követően – tett törvényességi felhívást a 
kormányhivatal, mivel abban nincs meghatározva a belső ellenőrzést végző 
szervezet (ezt a feladatot valójában a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 
látja el).  
 
A törvényességi felhívást mellékeljük. 
 
Az SZMSZ módosítását – a jóváhagyását követően történt átszervezésekre is 
tekintettel – az ülésen terjesztjük elő. 

 
 
 



Előterjesztés a 14. napirendi ponthoz 
 

Állásfoglalás kialakítása a 202/5 hrsz-ú ingatlan (jelenlegi ún. külső kemping) 
turisztikai célú hasznosításához (zárt ülésre javasolt) 

 
Az ún. külső kemping bérleti szerződése idén ősszel lejár. A terült hasznosítása iránt 
a Sá-Ra TERMÁL Kft  és a Wenergia Kft (Tornácos Panzió) érdeklődött. 
 
A két cég közötti egyeztetés eredményeként a Wenergia Kft jelezte formálisan is 
hasznosítási szándékát. 
 
A Wenergia Kft levelét mellékeljük. 
 
Az ülésen állásfoglalás kialakítását kezdeményezzük a témában. 

 
 
 

 


