
HH  II  DD  EE  GG  SS  ÉÉ  GG    KK  ÖÖ  ZZ  SS  ÉÉ  GG    ÖÖ  NN  KK  OO  RR  MM  ÁÁ  NN  YY  ZZ  AA  TT  AA    
9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 

INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu 

 
Szám: 3-4/2013. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-án 
(kedden) 18 órai kezdettel megtartott üléséről. 
  

Ülés helye:  Hidegség, Faluház ülésterme   
 

Jelen vannak: Kovács István  polgármester 
   dr. Jakab Zsolt  jegyző 

 

Hipságh Lajos  alpolgármester 
Horváth-Mihók Márta képviselő  
Horváth Péter  képviselő 
Dr. Vargha András  képviselő 
 

Meghívottak: 
   Egyed Mária   intézményvezető 
   Csiszár Gyula  alezredes  
 
Kovács István polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit. Külön köszöntöm 
Egyed Máriát, a szolgáltató központ vezetőjét és Csiszár Gyulát, a fertődi Rendőrőrs 
parancsnokát.  
 
Kovács István polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mivel annak valamennyi, 5 tagja jelen van. Napirendnek a 
meghívóban közölt témákat javasolta. 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

17/2013.(III. 26.) képviselő-testületi határozat:  
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. április 
23-adiki ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
1. Napirendi pont: 

Tájékoztató a közbiztonságról 
Előadó: Kovács István polgármester 
Meghívott előadó: Soproni Rendőrkapitányság képviselője 

2. Napirendi pont: 
Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás 
működéséről; - szándéknyilatkozat a Fertőd Mikro-térségi 

http://www.hidegseg.hu/
mailto:hidegseg@hidegseg.hu
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Szociális Intézményi Társulás tagsági jogviszonyának 
fenntartásáról 
Előadó: Kovács István polgármester 
Meghívott előadó: Egyed Mária, a Szolgáltató Központ vezetője 

3. Napirendi pont: 
Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekvédelmi- és 
gyermekjóléti feladatainak 2012. évi ellátásáról 
Előadó: Kovács István polgármester 

4. Napirendi pont: 
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15. ) 
rendelet módosítása; - az Önkormányzat 2012. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet megalkotása 
Előadó: Kovács István polgármester 

5. Napirendi pont: 
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának 
benyújtása  
Előadó: Kovács István polgármester 

6. Napirendi pont: 
A 2012. évi Szent András alapra benyújtott és támogatásban 
részesített pályázatok elbírálása; - a 2013. évi pályázatok elbírálása 
Előadó: Kovács István polgármester 

7. Napirendi pont: 
Döntés utak kátyúzásáról 
Előadó: Kovács István polgármester 

8. Napirendi pont: 
Döntés Hidegség Község Önkormányzata tagsági jogviszonyának 
fenntartásáról a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulásban 
Előadó: Kovács István polgármester 

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

10. Napirendi pont: 
Bejelentések, tájékoztatások 
Előadó: Kovács István polgármester 

Felelős: Kovács István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
1. Napirendi pont:  
Csiszár Gyula alezredes: 2012-ben egy regisztrált bűncselekmény történt. Sajnos az 
idei év első három hónapjában is történt már egy.  
 
Csiszár Gyula alezredes ismertette a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló 
tájékoztatót (mellékelve). Ennek részeként tájékoztatást adott az utazó bűnözőkről és 
az általuk elkövetett bűncselekmények megelőzéséről. Kiemelte: a közlekedési 
bűncselekmények száma csökkenő tendenciát mutat.  
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Vargha András képviselő: Nyilvánvaló, ha kettőre vagy háromra emelkedik a 
bűncselekmények száma, senki nem fog drasztikus növekedésről beszélni. Ilyen kis 
számoknál ennek nincs jelentősége. Nem kis településre, hanem az egész régióra 
jellemzőek ezek az adatok. Lazításra azért nincs okunk. Örüljünk neki, hogy nem 
vagyunk „felfedezve”, reméljük nem is leszünk. Van-e realitása a térfigyelő 
kameráknak? 
 
Csiszár Gyula alezredes: Vannak települések a Fertő-parton, ahol gondolkodnak 
ilyenen. A soproni rendszert bővítették, tehát a lehetősége adott. A 19 
településünkön folyamatos a rendőri jelenlét, bármikor tudunk jönni. Ugyanakkor 
van egy belső migráció. Sopron lakossága 8 ezer fővel nőtt egy év alatt. Sopron meg 
fog „telni”. Kérdés, milyen a felvevő piac? Ők itt fognak élni. Ezt kezelni kell. 
Fertődön is megfigyelhető ez a probléma. Ugyanilyen élhető régió kell, hogy 
maradjunk – ez a rendőrség feladata.  
 
Dr. Vargha András képviselő: Konkrétan, központi irányítással kameratelepítés nem 
zajlik?  
 
Csiszár Gyula alezredes: Nem.   
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Hegykőn és Fertőhomokon pályáztunk közbiztonsági 
kamerák telepítésére, Fertőhomokon nyertünk is rá támogatást. Hegykőn nem, de 
biztosított a költségvetésünkben ennek a forrása. A két településen hamarosan 
három, illetőleg két helyre telepítünk térfigyelő kamerákat, amelyek a soproni 
rendőrségre lesznek bekötve.  
 
Csiszár Gyula alezredes: Ezek folyamatosan vannak figyelve. Forgathatók, éjjel is 
„látnak”, ez a jövő. Van bűnmegelőzési szerepük is.  
 
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Csiszár Gyula alezredes 
beszámolójával, a közrend és közbiztonság helyzetéről.”  
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

18/2013.(IV: 23.) képviselő-testületi határozat: 
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 
Csiszár Gyula alezredes, a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló 
beszámolójával.  
Felelős: Kovács István polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
2. Napirendi pont:  
Egyed Mária a szolgáltató központ vezetője ismertette a beszámolóját (mellékelve).  
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Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Egyed Mária 
szolgálatvezető beszámolóját a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről.” 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

19/2013.(IV. 23.) képviselő-testületi határozat:  
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 
Egyed Mária szolgálatvezető beszámolóját a gyermekjóléti és 
családsegítő szolgáltatás működéséről. 
Felelős: Kovács István polgármester 
Határidő: folyamatos   

 
Kovács István polgármester: A Központ fenntartására 2008. november 20-án 11 
település hozta létre a Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulást, melynek 
Hidegség 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, javasoljuk a társulási tagság fenntartását.   
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Ami a lényeg: a gyermekjóléti szolgáltatás és a házi 
segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladat; - ezeket valamilyen módon, 
intézményi kerek között meg kell oldani. A mi esetünkben ennek 2008. óta ez a 
legolcsóbb módja. Mindenképpen azt javaslom, hogy a hidegségi önkormányzat 
maradjon ebben benne, mert önállóan ezt nem tudja megszervezni, főleg úgy, hogy 
jelenleg 1 fő ellátott van a házi segítségnyújtásban, a gyermekjóléti szolgáltnak pedig 
fontos szerepe van a gyermekvédelemben, a gyámhatósági eljárásokban. Nagyjából 
hasonló taralmú, de az új törvényeknek megfelelő társulási megállapodást kell majd 
jóváhagyni, amellyel a jogi személyiségű társulás jön létre. Ez most csak 
szándéknyilatkozat.  
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Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is tagja kíván maradni a 
jogi személyiségű társulássá átalakuló Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi 
Társulásnak.” 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

20/2013.(IV. 23.) képviselő-testületi határozat:  
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is 
tagja kíván maradni a jogi személyiségű társulássá átalakuló Fertőd 
Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulásnak.  
Felelős: Kovács István polgármester 
Határidő: azonnal  

 
3. Napirendi pont:  
Kovács 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 az ülésig kiküldtük. Az 
értékelést – a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a 
gyámhatóságnak.  

 
Dr. Jakab Zsolt jegyző ismertette az önkormányzat gyermekvédelmi- és 
gyermekjóléti feladatainak 2012. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést.  
 
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat 
2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített – a határozat 
mellékletét képező – átfogó értékelést.” 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

21/2013.(IV. 23.) képviselő-testületi határozat:  
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 
Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról készített – jelen határozat mellékletét képező – átfogó 
értékelést.  
Felelős: Kovács István polgármester  
Határidő: 2013. május 30. 
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4. Napirendi pont:  
Kovács 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. 
 
Kovács István polgármester ismertette az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 1/2012.(II. 15.) rendelet módosításának előterjesztését (mellékelve) és a 6/2013. 
önkormányzati rendelet tervezetét; az Önkormányzat 2012. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet előterjesztését (előterjesztés mellékelve), és 
külön is a Hidegség-Fertőboz Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásáról készített 
beszámolót (beszámoló mellékelve), valamint a 7/2013. rendelet tervezetét. 
 
Kovács István polgármester javasolta az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 1/2012.(II. 15.) rendelet módosításáról szóló 6/2013. önkormányzati rendelet 
megalkotását.  
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2012. 
évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II. 15.) rendelet módosításáról szóló 6/2013. 

önkormányzati rendeletet (rendelet mellékelve).  
 
Kovács István polgármester javasolta az Önkormányzat 2012. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló 7/2013. önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett 
rendelet-tervezet szerint. 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2012. 
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2013. önkormányzati rendeletet (rendelet 
mellékelve).  
 
5. Napirendi pont:  
Kovács 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. A 
koncepcióban szereplő számok nagymértékben hozzávetőlegesek, az önkormányzat 
részéről semmilyen kötelezettségvállalást nem tartalmaznak.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Ez egy rendkívül ködös dolog. Most fordult elő először, 
hogy az államháztartási törvény szerint április 30-ig kell az önkormányzatnak 
megalkotnia a jövő évi költségvetési koncepcióját. Nem tévedés, a 2014. évi 
koncepcióról beszélünk. Ez furcsa, hiszen alig vagyunk túl az idei költségvetési 
rendeletünk megalkotásán, amit az előző év decemberében elfogadott költségvetési 
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törvény alapozott meg. Hogyan alkossunk áprilisban költségvetési koncepciót, 
amikor ehhez a jogalkotó, a minisztérium, vagy bárki, semmiféle adatot és 
információt nem szolgáltatott? Az államkincstár egy levélben azzal indokolta a 
koncepció ilyen korai elkészítését, hogy a következő év önkormányzati 
finanszírozásának tervezése megalapozott legyen. Nyilván, számok ismerete nélkül 
ezt nem lehet megtenni. Úgy gondolkodtunk, hogy a mi legfrissebb tudásunk a 2013. 
évi költségvetésünkben benne van. Ezért a rendeletünk 1. számú mellékletéből 
indultunk ki, a bevételekből és kiadásokból. Azokat a számokat vettük ki, amikről 
tudjuk, hogy csak az idei évhez kötődnek. Ez jelentősen lecsupaszította a főszámot. A 
másik szempont az volt, hogy a működési kiadásokat hagyjuk meg, hiszen ez 
gazdaságosan megtervezett. Ehhez 1,5 – 2 millió forint állami támogatás bevételi 
oldalon biztosan hiányzik. A pénzügyes gondolkodásának első reakciója az volt, 
hogy a kiadásokat levette, hogy egálban legyen a kettő. Ha ezt így fogadjuk el, a 
kormányzat hátradőlhet a székében, hogy minden rendben. Ehhez képest tudjuk, 
hogy a feladatok alul vannak finanszírozva. De mit tervezzünk bevételi oldalon? Ezt 
az 1,5 -2 millió forint működési hiányt fele-fele arányban elosztottuk: „saját 
szakállunkra” növeltük az állami támogatást – azért mertük, mert az önkormányzati 
érdekszövetségek mozgolódásának hatására várható a kötelező feladatok 
finanszírozásának „helyre rakása” -; és emeltük a helyi adó bevételek összegét 
(beszéltünk az adórendeletek felülvizsgálatáról, a mentességek, kedvezmények 
megszűntetéséről). Ettől még fejlesztési forrásról nem beszélünk. Csak az azonos 
színvonalú működtetésről. Hogy akár csak pályázati fejlesztésekhez miből lesz 
önrészünk, azt nem látom. Ez nem rózsaszín jövő. Nem tudom azt sem, hogy ez a 
koncepció hová kerül, mi lesz a sorsa. A minisztérium néhány hete egyébként 
felmérte, hogy mely feladatunkra nem elég a támogatás. Például a hegykői óvoda és 
a tagintézmény 100% kapacitás-kihasználtsággal működik, de 15 millió forintot saját 
forrásból kell hozzátennünk, mert alulfinanszírozott. Egyébként a migráció miatt 
most az óvodában új csoportot kell kialakítani, legegyszerűbben a fertőhomoki 
tagintézményben. Ez megint azt jelenti, hogy újra a zsebekbe kell nyúlni.  
 
Dr. Vargha András képviselő: Ha a rosszban a jót meg akarjuk látni, valahol a 
racionális gondolkodásra késztetés ebben benne van. A törvényt mi helyben 
megváltoztatni nem tudjuk. Alkalmazkodni úgy tudunk, hogy a benne lévő pozitív 
késztetéseket kihasználjuk. Ez a koncepció a 22-es csapdája: nem tudunk reális 
költségvetést készíteni, viszont ha egy olyat csinálunk, amit most racionálisan 
megterveznénk, az szabálytalan lenne… 
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Jó kérdés. Az Áht szerint nem lehet a költségvetésben 
működési hiányt tervezni. De ez nem költségvetés, hanem koncepció. Valamilyen 
bevételt, így is meg kell adni. A koncepciónk azt sugallja, hogy a működtetési 
színvonalunkból nem akarunk, mert nem tudunk engedni.  
 
Dr. Vargha András képviselő: Ez a trend nem fog megváltozni, az alkalmazkodás 
lehetősége, hogy a legracionálisabban tervezzük meg a költségvetésünket.  
 
Horváth-Mihók Márta képviselő: De ebben semmi beruházás nincs.  
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Dr. Jakab Zsolt jegyző: Csak a víziközmű-vagyon bérleti díjból finanszírozott 
felújítások, beruházások. De a rezsicsökkentés következményeként lehet, hogy ez 
sem lesz. Ha úgy gondolja a képviselő-testület, hogy írjunk be egy beruházási sort, 
akkor tegyük. A papír elbírja.  
 
Dr. Vargha András képviselő: Azért van ennek értelme, hogy elkerüljük azt a 
zsákutcát, hogy úgy tűnjön, nem is akarunk semmi csinálni.  
 
Kovács István polgármester: 16 millió forint… 
 
Horváth-Mihók Márta képviselő: Az elmúlt évben 16 millió forintot költöttünk ilyen 
célra.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Akkor a beruházási és felújítási előirányzatot is növeljük 
meg 8-8 millió forinttal.  
 
Kovács István polgármester: A kiadás nem lehet több, mint a bevétel.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Pályázati támogatásból növeljük a bevételi oldalt.  
 
Kovács István polgármester: Csak ne helyi adó bevételből finanszírozzuk.  
 
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési koncepcióját – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint -  elfogadja.” 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

22/2013.(IV. 23.) képviselő-testületi határozat:  
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját – a jelen határozat 
mellékletében foglaltak szerint - elfogadja. 
Felelős: Kovács István polgármester 
Határidő: folyamatos 

 

Kovács István polgármester 10 perc szünetet rendelt el.  
 
6. Napirendi pont:  
Kovács István polgármester: A Szent András pályázatról szóló 10/2005.(V. 30.) 
önkormányzati rendelet szerint a pályázó a kapott pénzügyi támogatás 
felhasználásáról köteles elszámolni. A 2012. évi támogatási szerződés alapján 
kifizetett támogatások elszámolásait (3 db) mellékeltük. Tavaly Völgyi Ferenc és 
Társai, a Horváth & Lukács Lovas Klub, valamint Sommerlied Kft kapott támogatást. 
Az elszámolás mind a három pályázó részéről megfelelő.  
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Horváth-Mihók Márta képviselő: Én a Sommerlied Kft rendezvényén nem vettem 
részt. Milyen volt a látogatottsága? 
 
Kovács István polgármester: Nem voltam ott, nem tudom.  
 
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Völgyi Ferenc és Társai (9491 
Hidegség, Fő u. 7.); a Horváth & Lukács Lovas Klub (9491 Hidegség, Ilona major 067/2 
hrsz); valamint a Sommerlied Kft (9491 Hidegség, Széchenyi u. 5/a.) elszámolását a 2012. évi 
Szent András alapból biztosított támogatás felhasználására vonatkozóan elfogadja.” 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

23/2013.(IV. 23.) képviselő-testületi határozat:  
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
- Völgyi Ferenc és Társai (9491 Hidegség, Fő u. 7.); 
- a Horváth & Lukács Lovas Klub (9491 Hidegség, Ilona major 067/2 

hrsz); valamint 
- A Sommerlied Kft (9491 Hidegség, Széchenyi u. 5/a.)  
elszámolását a 2012. évi Szent András alapból biztosított támogatás 
felhasználására vonatkozóan elfogadja.  
Felelős: Kovács István polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Kovács István polgármester: Ugyancsak az említett rendelet szerint, pályázatot 
benyújtani a tárgyévi költségvetésről szóló rendelet kihirdetését követő 60 napon 
belül lehet, Ennek határideje 2013. április 26. Ugyan a képviselő-testületi ülés 
időpontjában ez a határidő még nem járt le, de javasoljuk a beérkezett pályázatok 
bírálatát. A beérkezett 2 db pályázatot szintén mellékeltük. A Horváth & Lukács 
Lovas Klub 2013-ban rendezendő díjlovagló versenyekhez kér összesen 320 ezer 
forint támogatást, míg a Római Katolikus Plébánia a plébániakertben lévő kápolna 
fűtésének korszerűsítéséhez igényel 500 ezer forint támogatást. Javaslom, a lovas 
klubnak 50 ezer forintot, a plébániának 450 ezer forintot biztosítsunk.  
 
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent András pályázatról szóló 
10/2005.(V. 30.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint eljárva, figyelemmel az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 22013.(II. 25.) önkormányzati rendeletben 
meghatározott 500 ezer forint előirányzatra, - a Horváth & Lukács Lovas Klub (9491 
Hidegség, Ilona Major 067/2 hrsz részére 50 ezer forint; - a Római Katolikus Plébánia 
Hidegség (9491 Hidegség, Fő u. 19.) részére 450 ezer forint vissza nem térítendő támogatást 
biztosít.” 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
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24/2013.(IV. 23.) képviselő-testületi határozat:  
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent 
András pályázatról szóló 10/2005.(V. 30.) önkormányzati rendeletben 
foglaltak szerint eljárva, figyelemmel az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 25.) önkormányzati rendeletben 
meghatározott 500 ezer forint előirányzatra,  
- a Horváth & Lukács Lovasklub (9491 Hidegség, Ilona Major 067/2 
hrsz) részére díjlovas versenyek szervezésére 50 ezer forint;  
- a Római Katolikus Plébánia Hidegség (9491 Hidegség, Fő u. 19.) 
részére a plébánia kápolna fűtésének korszerűsítésére 450 ezer forint 
vissza nem térítendő támogatást biztosít.  
Felelős: Kovács István polgármester 
Határidő: 2013. december 31.  

 
7. Napirendi pont:  
Kovács István polgármester: A képviselő-testület előző ülésén a 2013. évi fejlesztési 
célok között került meghatározásra az önkormányzati utak szükséges kátyúzása. 
Felmértük, összesen 73 négyzetméter kátyúzási igény van, amint azt a kiosztott 
táblázat mutatja (táblázat mellékelve). Kértem egy árajánlatot a Németh Út Kft-től – ők 
dolgoznak jelenleg Peresztegen. Az aszfalt ára 42 ezer forint/m3. A javítandó részt 
nem vágnánk, hanem felmarnánk, de ez újra hasznosítható. A mintegy 100 m2 
aszfaltozás 420 ezer forint + ÁFA összegbe kerül. A szegélykő fm-ét 10 ezer forint + 
ÁFA-val kalkulálhatjuk, a murva 10-15 ezer forintba kerül. Mindösszesen a 
táblázatban szereplő munkák becsült költsége 600 ezer forint + ÁFA. El kell dönteni, 
hogy az Árpád térnél lévő süllyedést meg akarjuk-e csinálni. Először a szegélyt kell 
kiépíteni, utána aszfaltozni.  
 
Dr. Vargha András: A kátyúzást csináljuk meg, az Árpád tér útját hagyjuk későbbre.  
 
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Kovács István 
polgármestert azzal, hogy a javítással érintett útszakaszok felmérése alapján - az Árpád tér 
melletti útsüllyedés és útszegély kidőlés kivételével - kérjen ajánlatot a Peresztegen útjavítást 
végző Németh Út Kft-től és a Fertőhomokon útfelújítást végző Swift Erector Kft-től 2340 
Kiskunlacháza, Asztalos János u. 11.). A beérkezett ajánlatokat a képviselő-testület tagjai 
részére küldje meg elektronikus levélben. Ezt követően kerüljön sor az útfelújítások 
megrendelésére.” 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

25/2013.(IV. 23.) képviselő-testületi határozat:  
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza 
Kovács István polgármestert azzal, hogy a javítással érintett 
útszakaszok felmérése alapján - az Árpád tér melletti útsüllyedés és 
útszegély kidőlés kivételével - kérjen ajánlatot a Peresztegen útjavítást 
végző Németh Út Kft-től (3375 Mezőtárkány, Mikszáth Kálmán u. 5. ) és 
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a Fertőhomokon útfelújítást végző Swift Erector Kft-től (2340 
Kiskunlacháza, Asztalos János u. 11.). A beérkezett ajánlatokat a 
képviselő-testület tagjai részére küldje meg elektronikus levélben. Ezt 
követően kerüljön sor az útfelújítások megrendelésére.  
Felelős: Kovács István polgármester  
Határidő: 2013. május 31.  

 
8. Napirendi pont:  
Dr. Jakab Zsolt jegyző: 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 (Sopron polgármesterének levele és a 
Társulási Tanács ülésére készített előterjesztés mellékelve).  
 
Dr. Vargha András képviselő: Úgy gondolom, ez egy hiány lenne. Ha nem lennénk 
benne, annak előnye nem származna. Ha viszont kimaradunk, annak lenne hátránya.  
 
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hidegség 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.” 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 



 12 

26/2013.(IV. 23.) képviselő-testületi határozat: 
Hidegség 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: Kovács István polgármester 
Határidő: azonnal  

 
9. Napirendi pont:  
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A megállapodás elkészítésének oka, hogy a víziközmű-
szolgáltatásról szóló hatályos törvény szerint 2013. január 1-től az ellátásért felelős 
tulajdonába kerül minden vízki-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 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. 
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Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hidegség 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 – jelen határozat 
mellékletét képező megállapodást – aláírja.” 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

27/2013.(IV. 23.) képviselő-testületi határozat:  
Hidegség 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 – jelen határozat mellékletét 
képező megállapodást – aláírja.  
Felelős: Kovács István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
10. Napirendi pont:  
a) Dr. Jakab Zsolt jegyző: A rendezési tervről. A Koller és Társa Tervező Kft-vel 
egyeztető megbeszélést tartottunk annak érdekében, hogy a közöttük és az 
önkormányzatunk között fennálló, 2006. július 1-én megkötött megbízási szerződés 
alapján mielőbb elkészíthessük (befejezhessük) a település rendezési tervét. Az eddig 
elkészült munkarészek az Önkormányzat részéről jóváhagyásra nem kerültek, a 
rendeletalkotáshoz szükséges véleményeztetési eljárás 2010 márciusát követően 
megrekedt. Megkértük őket, hogy tegyék meg javaslatukat, ajánlatukat az időközben 
bekövetkezett jogszabályi változások miatt szükséges, a hatályos jogszabályoknak 
megfelelő véleményeztetési eljárás megindítására és teljes körű lefolytatására. 
Kértük, hogy ajánlatuk kialakítása során vegyék figyelembe az eddig elkészült 
munkarészek felhasználhatóságát; a már lefolytatott és megismételni nem szükséges 
eljárásokat, továbbá a módosítási igények, illetőleg szükségszerűségek miatt előálló 
tervezési többletfeladatokat. Amint a válaszuk megérkezik, erről a képviselő-
testületet tájékoztatjuk és előterjesztjük a szükséges döntéseket.  
 
b) Dr. Jakab Zsolt jegyző: A külterületi kerékpárútszakaszok felújításával 
kapcsolatosan. Bár az előző ülésen arról tájékoztattuk a képviselő-testületet, hogy a 
pályázat benyújtásának határideje április 30. lesz, a helyzet az, hogy a pályázatot 
még ki sem írták. A tulajdonosi hozzájárulások érdekében az érintett ingatlanok 
helyrajzi számát összeírtuk, a Nemzeti Park Igazgatóság az ingatlanok tulajdoni 
lapját kigyűjtötte. A pályázati kiírás megjelenésének és végleges feltételeinek 
függvényében kezdődik meg a hozzájárulások beszerzése. De ezeket – úgy tűnik – 
elegendő a támogatási szerződés megkötéséig prezentálni.  
 
c) Dr. Jakab Zsolt jegyző: A Petőfi utca – Fertő utca - Fő utcai csomópont 
biztonságosabbá tétele érdekében megkerestük Freiler László közlekedési mérnököt. 
Elővettük a korábbi, zebra kialakítás érdekében összehívott hatósági és közútkezelői 
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egyeztetés emlékeztetőjét. A mérnök ajánlatát kiosztottuk. Az egyértelmű, hogy 
átkelőhely létesítésére az adottságok miatt nincs lehetőség. A közút kezelője egyéb 
figyelemfelhívó berendezések elhelyezését javasolta. Ez lehet tábla, burkolati jel, és 
figyelmeztető, villogó sárga lámpa. Ezeket külön-külön vagy együtt is lehet 
alkalmazni. Lényeges, hogy a megvalósításhoz tervet kell készíteni. Erről szól a 
tervező 225 ezer forint + ÁFA összegű ajánlata. Nem kell ebben az ügyben most 
dönteni, csupán tájékoztatást szerettem volna adni az ügy állásáról, de mivel ma 
megérkezett a tervező ajánlata, ezért tudunk róla beszélni.  
 
Dr. Vargha András képviselő: Először kérjünk árajánlatot. Nem gondolom, hogy a 
burkolati jelek felfestése és a közlekedési tábla jelentős költség lenne.   
 
d) Dr. Jakab Zsolt jegyző: Személyes egyeztetést folytattam a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Állami Közútkezelő Non-profit Kft-vel a Fő utcai csapadékvíz csatorna 
tárgyában. Az volt a véleményük, hogy az árkot mindenképpen fenn kell tartani, 
hiszen az a padka, és az út szélének alámosását hivatott megakadályozni. Hivatalos 
nyilatkozatot még nem tettek, hogy az árkot saját költségükön helyreállítják, de 
kérésükre ennek érdekében írásban is megkerestük őket.  
 
Dr. Vargha András képviselő: A Csillahegyi bekötőút és a csatorna kezdete közötti 
szakaszról is beszéltetek-e a közútkezelővel? 
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Megbeszéljük azt is, ha visszajeleznek.  
 
e) Dr. Jakab Zsolt jegyző: A Sopvid-Coop '99 Zrt-t (az ÁFÉSZ jogutódját) szintén 
levélben kerestük meg a hidegségi 128, valamint 134/1 hrsz-ú ingatlanokkal 
kapcsolatos jövőbeni elképzeléseik megismerése érdekében, megbeszélést 
kezdeményezve. Amint kapunk időpontot, ezt jelezzük a képviselők felé is, aki 
szeretne, legyen jelen a megbeszélésen. 
 
f) Dr. Jakab Zsolt jegyző: A csillahegyi rézsű külföldön élő tulajdonosát is levélben 
kerestük meg ingatlanának rendbetétele érdekében. Válaszától függ, hogy szükség 
lesz-e esetleg társadalmi munka szervezésére.  
 
Dr. Vargha András képviselő: Nem gondolom, hogy minden képviselőnek jelen kell 
lennie, a lényeg, hogy egyeztetett koncepció legyen a megbeszélésre.  
 
g) Dr. Jakab Zsolt jegyző: A kisiskola ügyében tárgyaltunk a tervezővel. Megbíztuk, 
vizsgálja felül a mennyiségeket és készítsen korrekt költségvetést. Vizsgálja meg azt 
is, hogy a pályázat szempontjából milyen változtatások érvényesíthetők.  
 
h) Horváth-Mihók Márta képviselő: Az előző ülésen elfogadott, 2013. évi fejlesztési 
koncepcióról kaphatunk egy végleges kivonatot? 
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Küldünk e-mailen.  
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i) Horváth-Mihók Márta képviselő: A hulladékudvarnál kapunyitás nem volt, a 
ruhakonténer eltűnt.  
 
Kovács István polgármester: A ruhakonténert elvitték és nem hozták vissza, a többi 
konténer az udvaron van. Két napig nyitva volt a kapu, tele lett mind a két konténer.  
 
Horváth-Mihók Márta képviselő: Lomtalanítás ügyben, és általánosságban 
szemétszállítási ügyben történt-e valamilyen előrelépés? 
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Sajnos nincs előrelépés.  
 
Kovács István polgármester: Mindenfajta hulladék elszállítására van lehetőség, 
mindenki szállíttassa el a saját költségén.  
 
Horváth Mihók Márta képviselő: Akkor van egy hulladékudvarunk, amire 
áldoztunk… 
 
Kovács István polgármester: Annak nevezzük, de az egy udvar, ahol a gépeinket 
tároljuk.  
 
Horváth Mihók Márta képviselő: Akkor ne nevezzük hulladékudvarnak. A 
szelektív gyűjtősziget is el van vetve?  
 
Kovács István polgármester: Az nem, a kaput hátrébb lehet vinni. De a konténereket 
javaslom, szüntessük meg.  
 
Horváth-Mihók Márta képviselő: Akkor rábólintunk arra a verzióra, hogy lesznek 
olyanok, akik a szemetet valahol a határban helyezik el.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Ezt azért nem lehet mondani. Ez szabálysértés, sőt adott 
esetben bűncselekmény. Az embereknek ehhez fel kell nőni, hogy ezt nem lehet 
megcsinálni.  
 
Hipságh Lajos alpolgármester: Megveszi a zsákokat és elviteti… 
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Ha már fizetnie kell érte, akkor meg felaprítja, szétválogatja, 
komposztálja. De nem egyszerre lesz így. Biztosan lesz átmeneti időszak, amikor 
probléma lesz.  
 
Horváth-Mihók Márta képviselő: Már most is vannak gondok.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Igen, de az sem fenntartható állapot, hogy az önkormányzat 
finanszírozza közpénzből egyesek szemetének elszállítását. Erre sehol nincs forrás.  
 
Horváth-Mihók Márt a képviselő: Nézzük meg, hogy fog működni.  
 
Kovács István polgármester:Azt mondom, szüntessük meg a két konténert.  
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Horváth Péter képviselő: Attól a fém és papírhulladék konténereket használni lehet. 
Nem mi fizetjük… 
 
Kovács István polgármester: Dehogynem. Be kell zárni a kaput.  
 
Horváth-Mihók Márta képviselő: Akkor fordítsuk fel a két konténert.  
 
j) Horváth-Mihók Márta képviselő: A tér mögött, ahol megvalósult a kerékpáros 
pihenő, ki lettek téve a kövek, temetés esetén nem tudnak ott parkolni.  
 
Horváth Péter képviselő: Ronda is, és van egy felújított terünk.  
 
Dr. Vargha András képviselő: Azt kell megnézni, kinek a területe.  
 
Kovács István polgármester: Nem önkényesen tette oda a köveket, megkérdezett. 
Azt akarta elkerülni, hogy autókkal ne álljanak a kerékpártároló mellé. Ha a köveket 
elvitetjük, az autók beállnak, és a kerékpáros nem tud bemenni. De maximum két 
autó tud oda beállni temetéskor. Arra kellene megoldás, hogy ne álljanak oda. 
Beszéltünk a templom felé vezető út mellé egy korlát, vagy egy sövény kialakításáról. 
Ezzel ezt egybe lehetne kötni.  
 
Dr. Vargha András képviselő: A korlát a felső útnál van. Két egészen különálló 
dologról van szó.  
 
Kovács István polgármester: Akkor elvitessük a köveket, vagy lesz más megoldás? 
A következő ülésre döntsétek el, mi legyen a megoldás. Nézzétek meg azt is, mit 
tegyünk a templom felé vezető úthoz.  
 
k) Horváth-Mihók Márta képviselő: Tavaly megvalósult a focipálya, a kapuk még 
nincsenek ott. A fű kezd nőni. Mik a további tervek? 
 
Kovács István polgármester: A műszaki ellenőr megnézte a területet, a használatát 
nem javasolja, mivel még gyenge a fű. Sőt, utána kell vetni. Szombaton 
lehengerezték. Most elkezdik nyírni. A műszaki ellenőr csak nyáron, vagy ősszel 
javasolja kitenni a kapukat, ezt leírja az építési naplóba. De, ha a képviselő-testület 
úgy dönt, kitesszük. A kapuk itt vannak.  
 
Horváth- Mihók Márta: Volt róla szó, hogy valameddig a kivitelező nyírja… 
 
Kovács István polgármester: Egy évig nyírja.  
 
l) Hipságh Lajos alpolgármester: A tsz nagy gépei miatt az utak oda vannak. 
Gréderre lenne szükség. Meg lehetne kérni a tsz-t, hogy állítsák helyre.  
 
Dr. Vargha András képviselő: Meg kellene említeni újra a sárfelhordás kérdést is a 
szőlő melletti úton. Nem lenne rossz a végég, egy-egy rázató.  
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m) Dr. Vargha András képviselő: Szó volt a zarándokkápolna melletti tér 
szépítéséről. Polgármester úr említett korábban valamilyen látványtervet. Ez 
valamihez szükséges? Inkább üljünk össze és beszéljük meg, mi legyen vele. Nem 
biztos, hogy célszerű pénzt kiadni látványtervre. Mire gondoltatok? 
 
Kovács István polgármester: Konkrét dolgokat kellene javasolnotok.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Megnéztük. Ott művelik a szőlőket. Úgy kell a teret 
megcsinálni, hogy ne legyen akadék. Azt javasoltuk, legyen konkrétan 
végiggondolva, egy terv szintjén, hogy mi legyen ott. Ez nem engedélyeztetési terv. 
De legyen egy koncepció.  
 
n) Dr. Vargha András képviselő: Az ülés elején volt szó közbiztonsági kamerákról és 
pályázati lehetőségről. Lehet-e még csatlakozni hozzá? Ha van realitása, nézzük meg. 
Két kamerát javasolnék, az egyiket a Csillahegyre a bekötő úthoz, a Szent Jakab 
kápolnával szembeni villanyoszlopra; a másikat a faluközpontba.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A pályázat beadási határideje május 2. Az idő ahhoz rövid, 
hogy pontos árajánlatot kérjünk és konkrétan tisztázzuk a műszaki lehetőségeket, 
feltételeket. Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be két 
kamerára, a fertőhomokiak árajánlatából ki tudunk indulni; - Fertőhomok is két 
kamerára pályázott tavaly, és ennek nemrég kaptuk meg az aktualizált, konkrét 
ajánlatát. A pályázat benyújtásához szükség van a képviselő-testület döntésére is.  
 
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 8/2013.(III. 29.) BM rendelet 8. §-ában leírt közbiztonság növelését szolgáló 
fejlesztések megvalósításának támogatása iránt, az alábbiakban részletezett költségvetésű, 
támogatási igényű és önrészű projektelemre: 
Megnevezés fejlesztés 

összege (Ft) 
(ÁFA-val) 

támogatási 
igény (Ft) 

önrész 
összege (Ft) 

Közbiztonsági, köztérfigyelő 
kamerák beszerzése, felszerelése és 
üzembe helyezése 

 
2 142 947,- Ft 

 
 

 
1 714 357,- Ft 

 
 

 
428 590,- Ft  

 
 

A Képviselő-testület a pályázati projekt önrészeként 428 590,- Ft-ot az Önkormányzat 2013. 
évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére 
biztosítja. 
A Képviselő-testület meghatalmazza Kovács István polgármestert azzal, hogy a pályázatot 
elkészítse és határidőben benyújtsa, továbbá a pályázati projekt megvalósításával kapcsolatban 
szükséges jognyilatkozatokat megtegye, szerződéseket aláírja.” 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
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28/2013.(IV. 23.) képviselő-testületi határozat:  
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III. 29.) 
BM rendelet 8. §-ában leírt közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósításának támogatása iránt, az alábbiakban részletezett 
költségvetésű, támogatási igényű és önrészű projektelemre: 

Megnevezés fejlesztés 
összege (Ft) 
(ÁFA-val) 

támogatási 
igény (Ft) 

önrész 
összege (Ft) 

Közbiztonsági, 
köztérfigyelő 
kamerák 
beszerzése, 
felszerelése és 
üzembe helyezése 

 
2 142 947,- Ft 

 
 

 
1 714 357,- Ft 

 
 

 
428 590,- Ft  

 
 

A Képviselő-testület a pályázati projekt önrészeként 428 590,- Ft-ot az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 25.) 
önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület meghatalmazza Kovács István polgármestert 
azzal, hogy a pályázatot elkészítse és határidőben benyújtsa, továbbá a 
pályázati projekt megvalósításával kapcsolatban szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye, szerződéseket aláírja.  
Felelős: Kovács István polgármester 
Határidő: 2013. május 2. 
 

p) Kovács István polgármester: A Kincses lakásra megoldást kell találnunk, mert 
összedől.  
 
Dr. Vargha András képviselő: Korábban két dolgot vetettünk fel: az értékesítést, 
vagy annak a funkciónak a meghatározását, amivel tudunk mi ott valamit kezdeni.  
 
Horváth-Mihók Márta képviselő: Két éve kérdőívet küldtünk ki a faluba, de nem 
volt hasznosítási ötlet.  
 
Kovács István polgármester: Akkor azt mondjátok, hogy értékesítsük? Olyanban 
nem gondolkodunk, hogy hasznosítsuk? Például öregek otthona, vagy szálláshely 
céljára… Mert mögötte a földet kellene elvinni, hogy a víz ne folyjék rá.  
 
Horváth-Mihók Márta képviselő: Azért, hogy csak állagot óvjunk, ne költsünk rá 
pénzt.  
 
Kovács István polgármester: Volt rá tervünk, de nem írtak ki pályázatot.  
 
Horváth Péter képviselő: Két-háromlakásos bérlakást nem lehetne kialakítani?  
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Dr. Vargha András képviselő: Meg kellene csinálni, de önkormányzati pénzt erre ne 
költsünk.  
 
Hipságh Lajos alpolgármester: Állagmegóvásra költeni kell.  
 
Kovács István polgármester: A földelhordás költsége csupán mintegy 50 ezer forint.  
Horváth-Mihók Márta képviselő: Mit érünk el ezzel? 
 
Hipságh Lajos alpolgármester: Nem folyik rá a víz. 
 
Horváth-Mihók Márta képviselő: Vizsgáljuk meg mennyiért lehet eladni. 
Állagmegóvásra csak akkor költsünk, ha van rá terv.  
 
Horváth Péter képviselő: Ha lenne 2-3 lakásos épület, a Sopronból kiszoruló, a mi 
vidékünkre költözők ide jönnének.  
 
Dr. Vargha András képviselő: Akkor álljon elő valaki ilyen tervvel.  
 
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Kovács István polgármester az ülést 21 óra 08 
perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Kovács István 
polgármester 

 
 
 
 

dr. Jakab Zsolt 
jegyző  
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Melléklet: 

 meghívó; 

 jelenléti ív; 

 tájékoztató a közbiztonságról; 

 beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről; 

 melléklet a 21/2013.(IV. 23.) képviselő-testületi határozathoz (átfogó értékelés az 
Önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatainak 2012. évi ellátásáról); 

 előterjesztés a 6/2013. önkormányzati rendelethez; 

 előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 7/2013. 
önkormányzati rendelethez; 

 Hidegség-Fertőboz Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásáról készített beszámoló;  

 6/2013.(V. 6.) önkormányzati rendelet (az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 1/2012.(II. 15.) rendelet módosításáról); 

 7/2013.(V. 6.) önkormányzati rendelet (az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
végrehajtásáról); 

 Melléklet a 22/2013.(IV. 23.) képviselő-testületi határozathoz (az Önkormányzat 
2014. évi költségvetési koncepciója); 

 Sopron polgármesterének levele és a Társulási Tanács ülésére készített előterjesztés; 

 javítással érintett útszakaszok listája.  


