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Jegyzőkönyv
Készült: Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én
(kedden) 18 órai kezdettel megtartott üléséről.
Ülés helye:

Hidegség, Faluház ülésterme

Jelen vannak:

Kovács István
dr. Jakab Zsolt

polgármester
jegyző

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

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Raszipovits Zsoltné

védőnő

Meghívott:

Kovács István polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit. Külön köszöntöm
Raszipovits Zsoltné védőnőt.
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:
29/2013.(VI. 4.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június
4-ediki ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Napirendi pont:
Tájékoztató az anya- és csecsemővédelemről
Előadó: Kovács István polgármester
Meghívott előadó: Raszipovits Zsoltné védőnő
2. Napirendi pont:
Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás (módosítandó) társulási
megállapodásának és a Kistérségi Iroda megszüntető okiratának
jóváhagyása
Előadó: dr. Jakab Zsolt jegyző
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3. Napirendi pont:
A Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás (módosítandó)
társulási megállapodásának jóváhagyása
Előadó: dr. Jakab Zsolt jegyző
4. Napirendi pont:
Feladat-ellátási szerződés jóváhagyása a Sopron Környéki Községek
Központi Orvosi Ügyelete megszervezésére (fenntartására)
Előadó: Kovács István polgármester
5. Napirendi pont:
Döntés Hegykő, Fertőhomok és Hidegség Községek Óvodafenntartó
Társulásának megszüntetéséről; - a Tündérrózsa Óvoda közös
működtetéséről szóló szerződés jóváhagyása
Előadó: Kovács István polgármester
6. Napirendi pont:
Tájékoztató a Stangli Fesztivál szervezésével kapcsolatos
előkészületekről
Előadó: Kovács István polgármester
7. Napirendi pont:
Támogatási kérelmek elbírálása
Előadó: Kovács István polgármester
8. Napirendi pont:
Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a Hegykői Vízmű-telep
fejlesztéséhez
Előadó: Kovács István polgármester
9. Napirendi pont:
Bejelentések, tájékoztatások
Előadó: Kovács István polgármester
10. Napirendi pont
Döntés közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósításáról a Petőfi
utca - Fő utcai csomópontban
Előadó: Kovács István polgármester
11. Napirendi pont (zárt ülésen)
Szociális ügy
Előadó: Kovács István polgármester
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont:
Raszipovits
Zsoltné
védőnő
csecsemővédelemről (mellékelve).

megtartotta

beszámolóját

az

anya-

és

Vargha András képviselő: Megerősítem a másik oldalról is, jó a visszhangja a
szolgáltatásnak. Az országos tiszti főorvosi hivatallal a minap beszéltem: országos
probléma a gerincferdülés. Jó lenne, ha ebben tudnánk együttműködni. Csökkenteni
kell a gyerekek által naponta az iskolatáskájukban cipelendő terhet, a tankönyvekben
lefűzhető oldalakkal.
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Raszipovits Zsoltné védőnő: Valóban sok a mozgásszervi elváltozás a gyerekeknél,
nagy terhet cipelnek, és keveset mozognak.
Kovács István polgármester: Köszönjük a beszámolót.
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Raszipovits Zsoltné
védőnő beszámolóját a védőnői körzet működéséről.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
30/2013.(VI. 4.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Raszipovits Zsoltné védőnő beszámolóját a védőnői körzet
működéséről.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: folyamatos
2. Napirendi pont:
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Miként arról a képviselő-testület előző ülésén tárgyaltunk, 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, amellyel
kapcsolatban a képviselő-testület szándéknyilatkozatot tett a társulási tagság
fenntartása mellett. Erről a társulást tájékoztattuk. Hozzánk hasonlóan kistérségünk
valamennyi települési önkormányzata döntést hozott: 25 önkormányzat a jövőben is
tagja kíván maradni a társulásnak, míg a megváltozott jogszabályi és finanszírozási
helyzetben 14 önkormányzat nem. Változatlanul a társulás tagja kíván maradni
Fertőd és Fertőszentmiklós város, továbbá a községek többsége. Sopron Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2013. május 30-adikai közgyűlésének napirendjére tűzte a
kérdést. A Társulási Megállapodást úgy kell módosítani, hogy az megfeleljen az új
önkormányzati törvény, társulásokra vonatkozó rendelkezéseinek. Fontos tehát
hangsúlyozni: a Társulási Megállapodás felülvizsgálatának és módosításának nem az
a következménye, hogy egy új társulás jön létre, hanem annak az a célja, hogy a
dokumentum mindenben megfeleljen az új rendelkezéseinek. A társulási
megállapodás tervezetét mellékeltük. Ugyan a Társulási Tanács június 6-án tartandó
ülésén véglegesíti a szöveget, lényegi módosítás a tervezetben nem várható, így
álláspontunk szerint nincs akadálya a jóváhagyásának. Szintén a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, illetve az ahhoz kapcsolódó
belügyminisztériumi állásfoglalások alapján 2013. július 1-től a helyi
önkormányzatok társulásai munkaszervezeti feladatait nem láthatja el a Társulás
önálló munkaszervezete. A törvény 95. § (4) bekezdése szerint a társulási tanács
munkaszervezeti feladatait eltérő megállapodás hiányában a társulás székhely
polgármesteri hivatala látja el. Tekintettel arra is, hogy az eddigi egyeztetések során
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nem merült fel, hogy esetlegesen más település polgármesteri hivatala lássa el e
munkaszervezeti feladatokat, javasoljuk, hogy Sopron Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala lássa el 2013. július 1-től a Társulási Tanács munkaszervezeti
feladatait, azaz a társulási tanács döntéseinek előkészítését és azok végrehajtásának
szervezését. Ennek következtében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 11. § (1) bekezdése alapján a Kistérségi Iroda, mint önálló jogi személyiségű
költségvetési szerv jogutód nélkül megszűnik. Álláspontunk szerint a Kistérségi
Iroda megszüntető okiratának jóváhagyásáról nem csak a Társulási Tanácsnak,
hanem a tárulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületeinek is dönteniük kell. A
megszüntetés természetesen az Irodánál kezelt iratanyag, dokumentáció, tárgyi
eszközök sorsának rendezését is érinti. A Kistérségi Iroda tulajdonában lévő
használt, túlnyomó részben nullára leírt tárgyi eszközöket a vonatkozó jogszabályi
előírások szerint kell értékesíteni, figyelemmel arra, hogy a könyv szerint nulla
értéken nyilvántartott eszközöknek is van forgalmi értéke. Az értékesítésből befolyó
összeg a társulás további működésére, illetve a társulásból kilépő tagokkal való
elszámolásra használandó fel. Azokat az eszközöket, melyek állapotuk miatt értéket
nem képviselnek, mivel pl. a javítási költségük meghaladná az értékesítési árat, vagy
jellegük folytán nem értékesíthetők - pl. amely újonnan sem képvisel jelentős értéket
- a jogszabályi előírások szerint selejtezni kell. Végül: a Kistérségi Iroda jogutód
nélküli megszűnése kapcsán rendezni kell a munkajogi kérdéseket is. A
munkavállalók, megbízási jogviszony keretében foglalkoztatottak munkaviszonya,
megbízási jogviszonya a Kistérségi Iroda megszűnésének napjával megszűnik.
Dr. Jakab Zsolt jegyző részletesen ismertette a társulási megállapodás tervezetét,
különös tekintettel a módosuló részekre. Kiemelte: a társulás elnökségi ülése felé
javasolta, hogy az óvodai nevelés maradjon meg az ellátható feladatok között. Külön
is beszélt a működési költségek és a település számára konkrétan ellátandó feladatok
finanszírozásának elkülönüléséről, továbbá a döntéshozatal során a szavazati
arányok alakulásáról. Megjegyezte: a módosuló megállapodás feltétlenül korrekt
abban a tekintetben, hogy – bár a törvény már nem írja elő – a lakosságarányosan
számított döntéshozatalnál sem haladja meg Sopron szavazati aránya az 50%-ot.
Dr. Vargha András képviselő: Amennyiben úgy látod, hogy a törvényi előírásnak
megfelel, számomra elfogadható. A lényeg, hogy milyen tartalommal tudjuk
megtölteni. Racionálisan más választásunk nincs.
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú
Társulás 6. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt – a jelen határozat mellékletében
foglalt tervezettel tartalmilag megegyező szövegű - társulási megállapodását jóváhagyja.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
31/2013.(VI. 4.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete SopronFertőd Kistérség Többcélú Társulás 6. számú módosítással egységes

5
szerkezetbe foglalt – a jelen határozat mellékletében foglalt tervezettel
tartalmilag megegyező szövegű - társulási megállapodását jóváhagyja.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: azonnal
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Sopron-Fertőd Kistérségi
Társulás Kistérségi Iroda megszüntető okiratát – a jelen határozat mellékletében foglaltak
szerint – jóváhagyja.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
32/2013.(VI. 4.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a SopronFertőd Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda megszüntető okiratát – a
jelen határozat mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont:
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Szintén a képviselő-testület előző ülésén tárgyaltunk a
Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulásban lévő tagsági jogviszonyunk
fenntartásáról. A tárulást 2008. november 20-án 11 település hozta létre. Miként az
előző napirendi pontnál is jeleztük, 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 a korábban megkötött önkormányzati társulási
megállapodást 2013. június 30-ig felülvizsgálni és az új szabályozásnak megfelelően
módosítanunk szükséges. A Fertőd Város Önkormányzata által előkészített
módosított tárulási megállapodás tervezetet megküldtük.
Dr. Jakab Zsolt jegyző részletesen ismertette a Társulási megállapodás tervezetét.
Dr. Vargha András képviselő: Célszerű és hasznos, hogy együtt dolgozunk a
térségben. Számunkra az a fontos, hogy ezek a szolgáltatások a lakosaink számára
elérhetőek legyenek.
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogi személyiségűvé alakuló
Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás Társulási megállapodását – a határozat
mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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33/2013.(VI. 4.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogi
személyiségűvé alakuló Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi
Társulás Társulási megállapodását – a jelen határozat mellékletében
foglaltak szerint – jóváhagyja.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont:
Kovács István polgármester: A Sopron Környéki Községek Központi Orvosi Ügyelet
fenntartására a települések korábban önkormányzati társulást hoztak létre. A
társulás jogi személyiségűvé alakítása és így fenntartása nem indokolt. Az
együttműködést megbízási szerződés keretében is biztosítani lehet, továbbra is
Pereszteg Község Önkormányzat gesztorságával. Az erről szóló megbízási szerződés
tervezetét megküldtük. Az orvosi ügyelet 1998-ban jött létre. A társulás megszűnik,
helyére megbízási szerződés lép, minden ugyanúgy fog működni …
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Számomra megválaszolatlan kérdés, hogy miért nekünk kell
finanszírozni az orvosi ügyeletet, de egyszer biztosan választ kapunk rá…
Dr. Vargha András képviselő: Én is erre kérdeztem volna rá, hogy miből jön össze a
kiadás, és adott esetben miért kell kiegészíteni? Erre majd visszatérünk, van ennek
elszámolása. Valószínű, így lehet a legköltséghatékonyabban megszervezni.
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sopron Környéki Községek
Központi Orvosi Ügyeletének megszervezésével kapcsolatos, Pereszteg Község
Önkormányzatával megkötendő megbízási szerződést – a jelen határozat mellékletében
foglaltak szerint – jóváhagyja.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
34/2013.(VI. 4.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sopron
Környéki Községek Központi Orvosi Ügyeletének megszervezésével
kapcsolatos, Pereszteg Község Önkormányzatával megkötendő
megbízási szerződést – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint
– jóváhagyja.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: 2013. június 30.
5. Napirendi pont:
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Az előző napirendi pontokhoz kapcsolódva javasoljuk
döntést hozni Hegykő, Fertőhomok és Hidegség Község Önkormányzatai Képviselőtestületeinek a hegykői Tündérrózsa Óvoda fenntartására 1997-ben létrehozott
társulás megszüntetésére és helyette a működtetésre vonatkozó megbízási szerződés
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megkötésére. A hatályos költségvetési törvény többlet költségvetési támogatással
nem ösztönzi a társulásban fenntartást, ráadásul ez a társulás is kizárólag jogi
személyiségű szervezetként lenne csak fenntartható (társulási többlettámogatás
jelenleg 3 000 összlakosságszám felett, továbbá a bejáró gyermekek részére indított
vagy bérelt külön autóbusz költségeihez történő hozzájárulás esetén lenne
igényelhető). A tárulási megszüntetésére vonatkozó megállapodást megküldtük. A
társulás megszüntetését követően továbbra is fennáll azonban az önkormányzatok
kötelező feladata az óvodai ellátás, az óvodai és iskolai étkeztetés, valamint a
szociális étkeztetés tekintetében (értelemszerűen itt most csak a megszűnő társulás
által ellátott feladatokat említjük). Ezeket - és általában a kötelező - feladatokat az
önkormányzat az alábbi módokon láthatja el: önálló költségvetési szervet alapít és
tart fenn; egyházi vagy magánintézmény fenntartójával köznevelési szerződést köt;
jogi személyiségű társulást hoz létre és tart fenn; feladat-ellátási megbízási szerződést
köt olyan önkormányzattal, amelynek irányítása, fenntartása alatt működik az
érintett közszolgáltatási körbe tartozó költségvetési szerv. A társulási megállapodás
megszűnésével ellátatlanul maradó feladatok ellátására ez utóbbi megoldást
javasoljuk. Erre a megszüntető okirat átmeneti szabályai között utalást is teszünk
azzal, hogy ennek feltételeit az érintett önkormányzatok a későbbiekben külön
szerződében rendezik. Ennek teljes kidolgozására és egyeztetésére azért a
későbbiekben kerül sor, mivel a növekvő gyermeklétszám miatt az óvoda
átszervezés előtt áll (erre új csoport indításával várhatóan szeptembertől kerül sor) és
a jelenlegi társulási megállapodásban foglalt pénzügyi feltételek a jövőben e miatt
sem tarthatók.
Dr. Jakab Zsolt jegyző részletesen ismertette a társulási megállapodás
megszüntetésére vonatkozó szerződés tervezetét, továbbá az óvodai költségeket
tartalmazó táblázatot (táblázat mellékelve). Kiemelte, hogy a megállapodás tervezet
javaslata szerint az önkormányzatok kvázi szándéknyilatkozatot tesznek az eddig a
társulás által ellátott feladatok továbbiakban is közös ellátására. Egy külön
megállapodás, feladat-ellátási megbízási szerződés fogja rendezni ezt az
együttműködést. Ennek lényeges kérdése, az állam által nem finanszírozott, de
szükségesen felmerülő működtetési költségek finanszírozása. A megváltozott
önkormányzati finanszírozási rendszerben egyetlen település sem tudja felvállalni a
másik helyett e kötelező feladatok finanszírozását. A társulás megszűnése miatt az
óvoda alapító okiratát Hegykő Község Önkormányzatának képviselő-testülete
módosítani fogja. A módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásba vételéhez a
Magyar Államkincstár felé be kell mutatni a feladat-ellátási megbízási szerződést,
mivel az óvoda működési területe továbbra is a három település marad. Jelenleg
azonban ebben a külön megállapodásban sem lehet rendezni a költségek viselésének
módját, ehhez további egyeztetések szükségesek. Ezt követően dr. Jakab Zsolt jegyző
ismertette a feladat-ellátási szerződés tervezetét.
Horváth-Mihók Márta képviselő: Az étkeztetés költségeiről lehet tudni?
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Igen, erről is készítettünk kimutatást. Az elmúlt év során
Hidegség Önkormányzata által fizetendő különbözet 502 ezer forint volt, amelyből
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334 ezer forint megfizetésre került, a fennmaradó összeget pedig elszámoljuk.
Összességében az óvodai étkeztetésnél 2,7 millió forint, az iskolai étkeztetésnél 0,9
millió forint, a szociális étkeztetésnél 2,2 millió forint az összeg az intézmény
szintjén, amelyre a költségvetési támogatás és a befizetett térítési díjak nem
nyújtanak fedezetet.
Kovács István polgármester: Az elmúlt 8-10 éven keresztül sokszor kértem, hogy
hadd lássuk tételesen ezeket a működési költségeket. Volt 10-15 gyerekünk, és
fizettünk 4-5 millió forintot.
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Az elmúlt években is mindig részletesen kimutattuk a
költségeket.
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegykő, Fertőhomok és Hidegség
Községek Óvodafenntartó Társulása Társulási megállapodásának megszüntetését, továbbá az
óvodai nevelés, a szociális étkeztetés, valamint az óvodai gyermek- és iskolai tanulói étkeztetés
kötelező ellátásának biztosítására megkötendő Feladat-ellátási szerződést – a jelen határozat
mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
35/2013.(VI. 4.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegykő,
Fertőhomok és Hidegség Községek Óvodafenntartó Társulása Társulási
megállapodásának megszüntetését, továbbá az óvodai nevelés, a szociális
étkeztetés, valamint az óvodai gyermek- és iskolai tanulói étkeztetés
kötelező ellátásának biztosítására megkötendő Feladat ellátási szerződést
– a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont:
Kovács István polgármester: A Stangli Fesztivál 2013. július 6-án szombaton lesz. A
tervezett program: 15 órától ugráló vár és láncos körhinta ingyenesen a hivatal
mellett; 15-től 17 óráig gyermek-program: homokfestés vászonkép-festés (60-80 ezer
forint), egy-két kép elkészítése ingyenes gyermekenként; 17 órától horvát
nemzetiségi műsorok; 18 órakor vacsora; 19 órakor Soltész Rezső nosztalgiakoncertje
(209 550,- Ft); 20 órakor sztárvendég Hien (196 850,- Ft); 21 órától bál a Jokerbuli
zenekarral (150 000,- Ft). A műsorokra tervezett költség összesen bruttó 636 400,- Ft.
A sörsátor ingyenes, a színpad, a WC, a kellékek költsége együtt 80 ezer forint.
Körhinták, ugráló-vár, trambulin díja 75 ezer forint. A főzés, stangli-sütés
alapanyagainak költsége 300 ezer forint. A fesztivál összes költsége 1 091 400,- Ft.
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 6-án megrendezésre
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kerülő Stangli-fesztivál programját, és a programok bekerülési költségét, 1 091 ezer forint
előirányzattal jóváhagyja.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
36/2013.(VI. 4.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július
6-án megrendezésre kerülő Stangli-fesztivál programját, és a
programok bekerülési költségét, 1 091 ezer forint előirányzattal
jóváhagyja.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: 2013. július 6.
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Ehhez kapcsolódó tájékoztatás, hogy a Tízforrás Fesztivál
programjai közé idén is egy gyermekműsorral kapcsolódik be a község. A Hahó
együttes előadására a toronhegyi pajtában kerül sor. A program költsége 130 ezer
forint, amelyet a jegyértékesítés és az ÁFA levonhatóság miatt Hegykő Község
Önkormányzatán keresztül finanszírozunk. Itt kell elmondani azt is, hogy Hegykő
Község Önkormányzata nevében pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális
Alaphoz a fesztivál támogatására. Ennek eredményét várhatóan csak szeptemberben
ismerhetjük meg, de pozitív döntés esetén az említett koncert költsége csökkenhet.
7. Napirendi pont:
Kovács István polgármester: Az előző ülés óta három támogatási kérelem is érkezett
az Önkormányzathoz: a Magyar Vöröskereszt Hegykő-Fertőhomok-Hidegség
Alapszervezetétől, a Hegykő Diáksportjáért Alapítványtól és Végerbauer Richárdtól,
aki az újmiséjéhez kéri az önkormányzat támogatását. A kérelmeket megküldtük.
Tavaly a Vöröskeresztet 30 ezer forinttal, az alapítványt 15 ezer forinttal támogattuk.
Ugyanekkora összeget javasolok most is. Végerbauer Richárd újmiséjéhez – a korábbi
egyeztetések szerint – az önkormányzat biztosítja a rendezvény sátrakat, amelyek
bérletéért fizetni ugyan nem kell, de a felállításáért igen. Ennek, valamint a mobil
WC-knek a költsége összességében mintegy 100 ezer forint.
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt HegykőFertőhomok-Hidegség Alapszervezete részére 30 000,- Ft; a Hegykő Diáksportjáért
Alapítvány részére 15 000,- Ft támogatást biztosít. A Képviselő-testület Végerbauer Richárd
2013. június 30-án Hidegségen tartandó újmiséjéhez biztosítja a rendezvénysátrakat és a
mobil WC-ket.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
37/2013.(VI. 4.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

10
a
Magyar
Vöröskereszt
Hegykő-Fertőhomok-Hidegség
Alapszervezete részére 30 000,- Ft;
- a Hegykő Diáksportjáért Alapítvány részére 15 000,- Ft támogatást
biztosít.
A Képviselő-testület Végerbauer Richárd 2013. június 30-án Hidegségen
tartandó újmiséjéhez biztosítja a rendezvénysátrakat és a mobil WC-ket.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: 2013. június 30.
8. Napirendi pont:
Kovács István polgármester: A képviselő-testület korábban adott már ki tulajdonosi
hozzájárulást az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program
keretében benyújtott "Aqua Burgenland-Sopron - Határon átnyúló vízellátás
fejlesztése a Pannon-Fertő régióban" megnevezésű projekt keretében megvalósuló
gépház bontásokhoz, új gépház építésének hatósági engedélyezéséhez. Ezúttal a
hegykői 0170/4 hrsz-ú Hegykői Vízmű telepen meglévő víztároló medence
átépítéséről, új szűrőház, átemelő gépház, zagyvíz ülepítő, és iszapszikkasztó
hatósági engedélyezéséhez van szükség tulajdonosi hozzájárulás kiadására. Az
építményeket a csatolt helyszínrajz tartalmazza.
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat tulajdonában is lévő, az ingatlan-nyilvántartásban a hegykői 0170/4 hrsz alatt
felvett ingatlanon a Pannon-Fertő Régió Határon Átnyúló Fejlesztése Program keretében a
Hydrokomplex Kft (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) által készített, vízjogi létesítési
engedélyezési, valamint építési engedélyezési dokumentációban szereplő fejlesztések és
átalakítások (vízmű telep létesítmények) megvalósuljanak.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
38/2013.(VI. 4.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában is lévő, az ingatlannyilvántartásban a hegykői 0170/4 hrsz alatt felvett ingatlanon a
Pannon-Fertő Régió Határon Átnyúló Fejlesztése Program keretében a
Hydrokomplex Kft (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) által készített,
vízjogi létesítési engedélyezési, valamint építési engedélyezési
dokumentációban szereplő fejlesztések és átalakítások (vízmű telep
létesítmények) megvalósuljanak.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont:
a) Horváth-Mihók Márta képviselő: Az utak mellett lenyírtuk a füvet, a csillahegyi
rézsűnél is aktuális lenne. Korábban ezt külön cég csinálta…
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Kovács István polgármester: Árajánlatot kell kérni, annak megfelelően tudjuk
megrendelni. Erről küldünk egy kör e-mailt.
b) Horváth-Mihók Márta képviselő: Mi az oka, hogy a horvát nyelvű falunév táblák
nincsenek feltéve?
Kovács István polgármester: A nemzetiségi önkormányzat feladata.
Horváth-Mihók Márta képviselő: Bárki feladata is, intézze már el valaki.
c) Horváth-Mihók Márta képviselő: A kerékpárút és az út között (Fertőhomokhoz
hasonlóan) a gyepes szigeteken ültessünk cserjéket, növényeket.
Kovács István polgármester: Ki fogja gondozni?
Horváth-Mihók Márta képviselő: Meg lehet beszélni az ott lakókkal. Virágzó
bokrokra, cserjékre gondoltam. De ha nem megvalósítható, tudomásul veszem…
d) Dr. Vargha András képviselő: Mi újság a fő utcai csapadékvíz elvezetéssel?
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Erről amúgy is szerettem volna tájékoztatást adni. A Fő utcai
csapadékvíz csatorna helyreállítása tárgyában történt megkeresésünkre a GyőrMoson-Sopron Megyei Állami Közútkezelő Non-profit Kft a következő levelet
küldte: „A jelzett szakaszon az út meredek esése miatt a nagy mennyiségben lezúduló
csapadékvíz – mintegy 35 méter hosszan – jelentősen megrongálta az útpadkát és a burkolt
árkot. A csapadékvíz elvezetésének elősegítése érdekében a burkolt árkot helyreállítjuk, a
burkolatról a csapadékvizet pedig kiemelt szegély építésével irányítottan az árokba vezetjük. A
helyreállítási munkákat beütemeztük, melyre várhatóan a nyár folyamán kerül sor.”
e) Dr. Vargha András képviselő: A rézsűvel tudunk-e mit kezdeni?
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Írtunk egy levelet az ingatlan Bécsben élő tulajdonosának.
Mivel erre nem reagált, telefonon is felhívtam, de miután bemutatkoztam, letette a
telefont. Gyommentesítéssel károkozók elleni védekezés keretében tudunk csak
fellépni, vagy parlag füves területek kapcsán. Ez a rézsű nem ilyen, inkább
elburjánzott, bokros terület. Közérdekű védekezés elrendelése esetén is csak
parlagfűvel szennyezett terület gyommentesítésének költségeit előlegezi az állam,
minden más esetben ezt az önkormányzatnak kell előfinanszíroznia. Aztán utóbb
talán be tudja hajtani. A közérdekű védekezésre május végéig volt lehetőség
kiválasztani a kivitelezőt; - ezt az ajánlattételi eljárást lefolytattuk. Szeretnénk
szigorúan fellépni az elhanyagolt belterületi telkek tulajdonosai, használói ellen, de
legfontosabb a megelőzés, ezért mindhárom településen tájékoztató levelet küldünk
ki a tulajdonosok, használók részére.
Horváth Mihók Márta képviselő: Nagyszerű volt a levél hangneme és tartalma is.
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Dr. Vargha András képviselő: Köszönet az eddigi intézkedésért. Egyetértek, hogy a
legnagyobb határozottsággal kell fellépni. Hivatkozható alap, hogy a közlekedés
biztonságát is veszélyezteti. Ezen az úton végig kell menni, a közösség érdekét ez
szolgálja.
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Azt eldönteni, hogy a rézsű túlburjánzott növényzete
veszélyezteti-e a közlekedés biztonságát, a közútkezelő dolga eldönteni.
Dr. Vargha András képviselő: Egyeztessünk majd, hogy esztétikusan alakítsa ki a
közút a padkát. Ha esetleg egy reális mértékű hozzájárulásunk kell, talán azt is
megtehetjük.
Kovács István polgármester: A végleges megoldás a martaszfalt lenne, ha a padkát
kiveszik.
f) Dr. Vargha András képviselő: A kápolna körüli részen a fűkaszálásról
egyeztessünk a közúttal, vagy mi nyírjuk le, hogy ne maradjanak esztétikailag rossz
sávok. Tegyük egységessé.
Hipságh Lajos alpolgármester: Amit a közút ott hagyott, azt nyírjuk le.
Kovács István polgármester: Ahol a mi alkalmazottunk géppel nem tud elmenni,
otthagyja. Társadalmi munkában le lehet vágni.
g) Dr. Jakab Zsolt jegyző: A közbiztonsági kamerára a pályázatot határidőben
(május 2.) benyújtottuk. Döntés júliusban várható. A telepítendő 2 db kamera becsült
költsége 2 milli 143 ezer Ft. A támogatási igény 80% azaz 1 714 ezer Ft. A
biztosítandó önrész 428 ezer Ft.
h) Dr. Jakab Zsolt jegyző: az önkormányzati gyermekvédelmi feladatokról készített
átfogó értékelést a gyámhivatal részére megküldtük.
i) Dr. Jakab Zsolt jegyző: a Szent András pályázat nyerteseit kiértesítettük, és
támogatási szerződést kötöttünk velük.
j) Dr. Jakab Zsolt jegyző: A Soproni Vízmű Zrt-vel az ABS projekt vagyonelemeire
vonatkozó átadás-átvételi szerződést megkötöttük.
k) Dr. Jakab Zsolt jegyző: A Koller és Társa Tervező Kft-től egyelőre továbbra sem
érkezett meg az árajánlat a rendezési terv befejező munkarészeit illetően, azonban
egyeztetésre sor került velük. A tervezők megkeresték a megyei állami főépítész
irodát, az ő javaslatukat is kikérve a helyzet megoldására. Helyzetünket nehezíti,
hogy a 2006-os tervezési folyamat egy, még 1999-ben készült településfejlesztési
koncepció alapján készült: azóta nyilván módosult az önkormányzat elképzelése és a
hatályos jogi szabályozás is tartalmaz új elemeket. Jelenleg úgy tűnik, a megoldás a
tervezési folyamat újraindítása lehet. Ehhez nyilván meg kell vizsgálni, hogy az
elkészült munkarészek közül mi az, ami felhasználható.
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l) Dr. Jakab Zsolt jegyző: Külterületi kerékpárútszakaszok felújítása: újabb
fejlemény, hogy a pályázati kiírás késedelme miatt a miniszterelnöki keretből
biztosított 450 millió Ft felhasználása mégsem pályázati keretek között történik. A
pályázatot a következő, második ütem 450 millió Ft-jára fogják kiírni – de a mai
napig ez sem jelent meg. A közbeszerzési hirdetmény feladásra kerül, a kivitelezésre
a felhívás hamarosan megjelenik. Amennyiben minden a tervek szerint alakul,
júliusra várható a kivitelező szerződés megkötése. A felújítási munkák elvégzésének
határideje a munkaterület átadásától számított 3 hónap (várhatóan október). Az
érintett ingatlan-tulajdonosokat természetesen valamennyi településen kiértesítjük a
munkák megkezdését megelőzően.
m) Dr. Jakab Zsolt: A kisiskola tájházzá alakításának ügyében a terveket és a
pályázatot készítő tervező új tételes költségvetést állított össze. A költségvetési kiírás
alapján elkészítette ennek Építési Normagyűjtemény szerinti beárazását (ÉNGY). Az
ÉNGY-ben szereplő díjak a pályázatkezelő MVH által elfogadott maximális kiadási
tételek. Nem azonos a kivitelezői gyakorlatban elfogadott árakkal. Ettől függetlenül
mértékadó / irányadó szám. A tervező által így kiszámolt összeg 12 millió 192 ezer
Ft + ÁFA, vagyis 15 millió 484 ezer forint. Ígérete szerint kivitelezővel is beáraztatja,
de arra nyilván nincs esély, hogy az összeget a felére sikerül csökkenteni. A kisiskola
projekt megvalósítására esélyt a „központi tér burkolása és központi épület
hőszigetelése” elnevezésű pályázati projekt kínálhat, amelynek hivatalos támogatói
határozatát ugyan még nem kaptuk kézhez, viszont elmúlt hét csütörtökön a
LEADER Egyesület közgyűlésén ünnepélyesen átadták az elnyert pályázat oklevelét.
A 14 millió 689 ezer Ft elnyert támogatásban – a tervező szerint – jelentős
költségvetési tartalék van. Így új esély, hogy a két pályázatot együtt kezeljük (az
egybeszámítás miatt amúgy is közbeszerzési eljárást kell a kivitelezésre lefolytatni).
n) Dr. Jakab Zsolt jegyző tájékoztatatást adott helyi adó és gépjárműadó bevételek
május hónapig történő alakulásáról (tájékoztató táblázat mellékelve).
p) Dr. Jakab Zsolt jegyző: A Hidegségi Önkormányzat 7%-ban tulajdonosa a
hegykői termálfürdőnek. A fürdő biztonságos üzemeltetése, a rendelkezésre álló
gyógyvíz gazdaságos felhasználása és a jövőbeni fejlesztések megalapozása
érdekében a Hegykői Önkormányzat korábban új termálkút fúrásáról döntött. A
termálkút kivitelezése az elmúlt héten kezdődött meg, mintegy 50 millió Ft + ÁFA
költséggel, amelyet Hegykő Önkormányzata saját forrásból finanszíroz. A fúrás
várhatóan 3 héten belül éri el a tervezett 862 méteres mélységet.
q) Kovács István polgármester: Megtörtént a javítandó útszakaszok kátyúzása,
összesen 84,43 m2 felületen. A kivitelezésre rendkívül kedvező, 3 200,- Ft + ÁFA /
m2 áron került sor (a gyakorlatban elfogadott aktuális ár 4 500,- Ft + ÁFA / m2). A
munka összesen 270 176,- Ft + ÁFA összegbe került. Az Önkormányzat által felkért
műszaki ellenőr a kivitelezés során végig jelen volt; - az ő díja 30 000,- Ft + ÁFA.
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r) Kovács István polgármester: Hétfőre virradó éjszaka megrongálták a templom
felé vezető út menti lámpákat. Többet kicsavartak, eltörtek. Az esetet jelentettük a
rendőrségnek is, egyúttal kiderült, hogy az elkövetők a Szent András Panzióban
megszálló komlói középiskolás lányok voltak. A károkozás költségeit megbecsülve
az Önkormányzatot 120 ezer Ft kár érte. Az osztályfőnök közreműködésével a
fiatalok szülei vállalták a kár megtérítését. A rendőrséggel és az elkövetőkkel úgy
állapodtunk meg, hogy amennyiben a 120 ezer Ft kártérítést ezen a héten megfizetik
(átutalják a pénzt), eltekintünk a büntető feljelentéstől.
s) Kovács István polgármester: Részt vettünk a Bodzafesztiválon. Aranyérmet
nyertünk a főzőversenyen. Köszönöm Horváth Péter és Dallos Viktor segítségét.
t) Kovács István polgármester: Köszönöm a Nemzetiségi Önkormányzatnak a
horvátországi utat, köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a szép és látványos
kiránduláson.
10. Napirendi pont:
Kovács István polgármester: A Képviselő-testület előző ülésén tájékoztatást kapott a
gyalogosátkelő (zebra) hiányában a Petőfi utca-Fő utcai csomópontban
megvalósítható közlekedésbiztonsági beavatkozásokról. Az ülésen tájékoztatást
adtunk a megvalósítást igénylő tervezési munka díjáról is. A képviselő-testület
véleménye alapján a tervezőt arra kértük, hogy költségelje meg az egyes
intézkedések bekerülését. Ezek az alábbiak (hangsúlyozandó, hogy tervezői
költségbecslésről van szó): 1. sárga villogó gyalogos lámpa (tervezés, lámpafej,
oszlop, kábelezés, földmunka, stb.) 1.500.000,- Ft + Áfa; harántcsíkos felfestés
csomópont előtt mindkét irányból (tartós festés) 120.000,- Ft + Áfa; közúti jelzőtábla
(oszlop, tábla, elhelyezés)/gyalogosok, vagy gyerekek veszélyt jelző tábla (a
kerékpáros veszély kint van) 30.000,- Ft + Áfa/db. Én elsőként a jelzőtáblát
javasolnám. Rendőrökkel beszélgettem, a gyorshajtás szerintem hónapokon belül
meg fog szűnni, magasak a bírságok.
Horváth-Mihók Márta képviselő: Ha valakit 50-nel ütnek el, éppen úgy
megsérülhet. A felfestést a táblával együtt javasolnám.
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A táblázást és a burkolati jel festését javasolnám én is.
Dr. Vargha András képviselő: Egyetértek. A villogó lámpa költsége lényegesen
nagyobb, mint a várható eredménye. A technikai berendezések ára talán lefelé megy,
várjunk vele.
Hipságh Lajos alpolgármester: Szerintem is kettő együtt kellene.
Horváth Péter képviselő: Szerintem elég a tábla. Nem lehet látni a festést, ha nincs
megvilágítás.
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Kovács István polgármester a második határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fő utca–Petőfi utca
csomópontban 2 db gyalogosok veszélyt jelző tábla kihelyezését és mindkét irányból
harántcsíkos burkolati jel felfestését rendeli meg.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő
vett rész. A képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozta:
39/2013.(VI. 4.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fő utca–
Petőfi utca csomópontban 2 db gyalogosok veszélyt jelző tábla
kihelyezését és mindkét irányból harántcsíkos burkolati jel felfestését
rendeli meg.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont:
Kovács István polgármester hivatkozta arra, hogy szociális ügy következik, zárt ülést
rendelt el.
Dr. Jakab Zsolt jegyző a zárt ülés befejezését követően kihirdette, hogy a képviselőtestület egy kérelmező részére 15 ezer forint átmeneti segélyt állapított meg.
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;22
 jelenléti ív;
 beszámoló a védőnői körzet működéséről;
 melléklet a 31/2013.(VI. 4.) képviselő-testületi határozathoz (Sopron-Fertőd Kistérség
Többcélú Társulás Társulási megállapodás);
 melléklet a 32/2013.(VI. 4.) képviselő-testületi határozathoz (Sopron-Fertőd Kistérségi
Társulás Kistérségi Iroda Megszüntető okirat);
 melléklet a 33/2013.(VI. 4.) képviselő-testületi határozathoz (Fertőd Mikro-térségi
Szociális Intézményi Társulás Társulási megállapodása);
 melléklet a 34/2013.(VI. 4.) képviselő-testületi határozathoz (Sopron Környéki
Községek Központi Orvosi Ügyeletének megbízási szerződése);
 óvodai költségeket tartalmazó táblázat;
 melléklet a 35/2013.(VI. 4.) képviselő-testületi határozathoz (Hegykő, Fertőhomok és
Hidegség Községek Óvodafenntartó Társulása Társulási megállapodás megszüntetése,
feladat-ellátási szerződés);
 tájékoztató táblázat adóbevételek alakulásáról.

