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Jegyzőkönyv
Készült: Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember
10-én (kedden) 18 órai kezdettel megtartott üléséről.
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Horváth-Mihók Márta
Horváth Péter
Dr. Vargha András
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képviselő
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Zambó Istvánné
Vargháné Horváth
Bernadett

iskolaigazgató

Meghívott:

óvodavezető

Kovács István polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit. Külön köszöntöm
Zambó Istvánné iskolaigazgatót és Vargháné Horváth Bernadett óvodavezetőt.
Kovács István polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mivel annak valamennyi, 5 tagja jelen van. Napirendnek a
meghívóban közölt témákat javasolta azzal, hogy a képviselő-testület döntsön arról
is, kíván-e települési értéktárat létrehozni.
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
41/2013.(IX. 10.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013.
szeptember 10-ediki ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Napirendi pont:
A Fertő-táj Általános Iskola igazgatójának beszámolója a 2012/2013as tanévről, továbbá az új tanév előkészületeiről
Előadó: Kovács István polgármester
Meghívott előadó: Zambó Istvánné iskolaigazgató
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2. Napirendi pont:
A Tündérrózsa Óvoda vezetőjének beszámolója a 2012/2013-as
nevelési évről, továbbá az új nevelési év előkészületeiről
Előadó: Kovács István polgármester
Meghívott előadó: Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető
3. Napirendi pont:
Az óvodai ellátás és szociális étkeztetés, továbbá a
gyermekétkeztetés feladatellátásának finanszírozásáról szóló
megállapodás jóváhagyása
Előadó: Kovács István polgármester
4. Napirendi pont:
Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi
helyzetéről
Előadó: Kovács István polgármester
5. Napirendi pont:
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása
Előadó: Kovács István polgármester
6. Napirendi pont:
Döntés „A meglévő iskolaépületben tájház kialakítása, az előtte lévő tér
burkolása”, valamint a „Faluház (Petőfi u. 1.) önkormányzati épületének
korszerűsítése” elnevezésű pályázati támogatást elnyert projektek
megindításáról; az ajánlattételi felhívás(ok) jóváhagyása
Előadó: Kovács István polgármester
7. Napirendi pont:
A közterületek filmforgatási célú használatáról szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Kovács István polgármester
8. Napirendi pont:
A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2004.(XII. 25.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kovács István polgármester
9. Napirendi pont:
Döntés települési értéktár létrehozásáról
Előadó: Kovács István polgármester
10. Napirendi pont:
Bejelentések, tájékoztatások
Előadó: Kovács István polgármester
11. Napirendi pont (zárt ülésen
Szociális ügyek
Előadó: Kovács István polgármester
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont:
Zambó Istvánné, a Fertő-táj Általános Iskola igazgatója megtartotta beszámolóját a
2012/2013-as tanévről, továbbá az új tanév előkészületeiről (beszámoló mellékelve).
Dr. Vargha András képviselő: Keresném majd az igazgatónőt. Tanulmányok
bizonyítják a magyar tanulók stresszes állapotát. Ennek egyik oka a gerincferdülés.
Erre tettem egy javaslatot, elindult az ÁNTSZ-szel egy program. Egy PILOT projekt
kipróbálására lehet, hogy a hegykői általános iskolában kerülne sor. A lényege: ne
kelljen a diákoknak több száz oldalt a táskában hordani, helyette cserélhető lapos
tankönyveket alkalmaznánk. Ez is egy pozitívum lehet, az egyébként is jól működő
iskolában.
Horváth-Mihók Márta képviselő: Érdeklődve várom, hogy ezek a változások a
kezdeti nehézségek után milyen eredménnyel járnak majd? Nem érzem úgy, hogy az
önkormányzat túl sokat hozzá tud fűzni a munkamenethez, de köszönöm, hogy az
igazgatónő vette a fáradságot és eljött beszámolni.
Kovács István polgármester: Köszönjük a beszámolót.
2. Napirendi pont:
Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető megtartotta beszámolóját a Tündérrózsa
Óvoda 2012/2013-as nevelési évéről, továbbá az új nevelési év előkészületeiről
(beszámoló mellékelve).
Kovács István polgármester: Köszönjük a beszámolót.
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Vargháné Horváth
Bernadett óvodavezető beszámolóját a Tündérrózsa Óvoda 2012/2013-as nevelési évéről,
továbbá az új nevelési év előkészületeiről.”
3. Napirendi pont:
Kovács István polgármester: A képviselő-testület júniusi ülésén döntött Hegykő,
Fertőhomok és Hidegség Községek Óvodafenntartó Társulásának megszüntetéséről,
június 30-adikai hatállyal. A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg úgy foglalt állást,
hogy az óvoda által ellátott, törvényben előírt kötelező feladatokat (óvodai ellátás,
szociális- és gyermekétkeztetés) továbbra is a Tündérrózsa Óvoda útján, Hegykő és
Fertőhomok községek önkormányzataival megkötött feladat-ellátási szerződéssel
biztosítja. Az önkormányzatok júniusban abban állapodtak meg, hogy a hozzájárulás
mértékét, számítási módját és megfizetésének feltételeit külön megállapodásban
rendezik. Ezt a megállapodást előkészítettük, és jelen előterjesztéssel együtt
megküldtük. Megküldtük továbbá a 2013-as évre vonatkozóan az óvodai ellátás
hozzájárulásának alakulását bemutató táblázatot is (mellékelve). Az étkeztetés
elszámolása az eddigiekhez képest nem változik. Az óvodai ellátás tekintetében az
állami támogatáson felül összesen 11,8 millió forint az önkormányzati finanszírozási
igény. Hidegségre 1 millió 396 ezer forint jut. Eddig gyermekenként 50 ezer forinttal
járultunk hozzá az intézmény működéséhez, ami évi 500 ezer forint volt.
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Horváth-Mihók Márta képviselő: Ez abból következik, hogy a gyermekszámmal el
van osztva a fedezetlen kiadás.
Dr. Jakab Zsolt jegyző részletesen ismertette a finanszírozási megállapodás
tervezetét.
Horváth Péter képviselő: Az egyenlegszámítással egyetértek, bár ez azt feltételezi,
hogy Hegykő és Hidegség egyenlő feltételekkel indul. Közel háromszoros összeget
kell fizetnünk, mint eddig. Ez hogyan lenne hatással a kis önkormányzatokra? A
képlet ugyan igazságos, de nem gondolnék eltérni a korábbi 50 ezer forinttól.
Horváth-Mihók Márta képviselő: Senki sem szeretne többet kifizetni, mint amennyit
kell. De az önkormányzatok finanszírozása változott, Hegykő és Fertőhomok
elvárhatja ezt Hidegségtől. Ha nem is egyenlően, de az épületek fenntartása így is a
társtelepüléseké. Én nem látok egyéb indokot, hogy ne engedné meg a
költségvetésünk ezt az összeget.
Horváth Péter képviselő: A képletben azzal nem értek egyet, hogy egyenlők a
feltételek.
Horváth-Mihók Márta képviselő: Nem egyenlők, hiszen az egyéb feltételek
teljesítését ők fedezik.
Horváth Péter képviselő: A terheket nem lehet egyenlően szétosztani a három falu
között.
Horváth-Mihók Márta képviselő: Ez országosan is igaz. Mindenhol vannak
tehetősebb, és kevésbé tehetős önkormányzatok. A normatíva is egységes.
Horváth Péter képviselő: Mert ugye állami fedezet is lehetne… Fizessünk továbbra
is 50 ezer forintot.
Horváth-Mihók Márta képviselő: Nekünk is kötelezettségünk, hogy ellássuk ezt a
feladatot.
Kovács István polgármester: Mi korábban „kegyetlenül” sokat fizettünk. Volt, hogy
3 millió forintot is… Akkor mondtuk, hogy egy önkormányzat sem járul hozzá
ezekhez a terhekhez. Mindenki gondolja át: most talán bírjuk fizetni, évek múlva
szerintem már nem. Két verzió van.
Dr. Vargha András képviselő: Jegyző úr logikusan elmondta a gondolatmenetet.
Meg kellene nézni, hogyan működnek azok a modellek, amikor önkormányzatok
nem fizetnek. Nézzük meg, hogy korábban volt-e túl-, vagy alulfizetés. Nem két,
hanem több lehetőség van.
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Kovács István polgármester: Mondtuk, hogy a tornacsarnok, vagy a fürdő
tulajdonrészünkbe tudják be a hozzájárulásunkat, illetve, volt, hogy a traktorunkkal
kaszáltunk Hegykő részére.
Dr. Vargha András képviselő: Mennyi lehetőségünk van más számítást készíteni? A
szívem nyílván azt diktálná, hogy mi kérjünk pénzt, de a realitások talaján kell
maradni. Ha van más lehetőség, azt is számoljuk át.
Kovács István polgármester 10 perc szünetet rendelt el.
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai ellátás és szociális
étkeztetés, továbbá gyermekétkeztetés feladatellátásának finanszírozásáról szóló megállapodást
2013. évre – a határozat mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő
vett részt. A képviselő-testület 3 igen és 2 nem szavazattal a következő határozatot
hozta:
42/2013.(IX. 10.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai
ellátás
és
szociális
étkeztetés,
továbbá
gyermekétkeztetés
feladatellátásának finanszírozásáról szóló megállapodást 2013. évre
vonatkozóan – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint –
jóváhagyja.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont:
Kovács István polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi
helyzetéről szóló – az előterjesztés részeként megküldött - szöveges tájékoztatóból
(mellékelve) az összegzést olvasta fel: „2013. június 30-ig 33%-os bevételi és 35%-os
kiadási teljesítéssel az Önkormányzat tartja a 2013. évi költségvetési előirányzat által diktált
követelményeket. Elmondható, hogy a működési feladatait teljes mértékben ellátta, erre az évre
tervezett fejlesztési feladatai részben megvalósultak”.
Herbst Zoltánné gazdálkodási munkatárs részletesen ismertette az Önkormányzat
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót.
Horváth Péter képviselő: Azt tegyük hozzá, hogy nem azért kevesebb az iparűzési
és gépjárműadó, mert nem fizetik, hanem azért, mert csökkent az adózók bevétele,
illetve kivontak gépjárműveket a forgalomból.
Horváth-Mihók Márta képviselő: A székekre volt egy összeg tartalékolva. Ez mit
jelent?
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Herbst Zoltánné gazdálkodási munkatárs: Volt ilyen előirányzatunk, 173 ezer Ft-ot
kaptunk hozzá. Ebben az évben fel kell használni.
Dr. Vargha András képviselő: Az egész évet tekintve tartható lesz a költségvetés?
Herbst Zoltánné gazdálkodási munkatárs: Az adóbevételhez valószínű hozzá kell
nyúlni. Az 5 millió forint pályázati támogatást várjuk. Kérdés a kisiskola beruházás.
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a jelen határozat mellékletében
foglaltak szerint – elfogadja Kovács István polgármester tájékoztatóját az Önkormányzat
gazdálkodásának 2013. első félévi helyzetéről.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
43/2013.(IX. 10.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jelen
határozat mellékletében foglaltak szerint – elfogadja Kovács István
polgármester tájékoztatóját az Önkormányzat gazdálkodásának 2013.
első félévi helyzetéről.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: folyamatos
5. Napirendi pont:
Kovács István polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület a költségvetési
rendelet tervezetét és a módosuló előirányzatok kigyűjtését (mellékelve) a meghívóval
kézhez kapta
Horváth-Mihók Márta
tervezni/módosítani?

képviselő:

Az

óvodai

hozzájárulást

nem

kell

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Abból indulok ki, hogy az étkezésre és a gyermekenkénti 50
ezer Ft hozzájárulással tervezett előirányzat összességében feltehetően elegendő lesz
az idei évre. Részben a szociális étkeztetés költségeinek második félévi kedvező
alakulása, a gyermekétkeztetéshez igényelt és megítélt többlet állami támogatás,
valamint az óvodai költségvetés feszes betartása miatt. Természetesen, ha bele kell
nyúlni, novemberben a harmadik negyedévi beszámolóval együtt ez megtörténhet.
Kovács István polgármester javasolta az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 2/2013.(II. 25.) rendelet módosításáról szóló 8/2013. önkormányzati rendelet
megalkotását.
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2013.
évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 25.) rendelet módosításáról szóló 8/2013.
önkormányzati rendeletet (rendelet mellékelve).
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6. Napirendi pont:
Kovács István polgármester: Az Önkormányzat folyamatban lévő, illetve elnyert
pályázati támogatásai közül a címben felsorolt két pályázati projekt megvalósítása
érdekében is lépéseket kell tenni: a kisiskola épületének tájházzá alakítása
megvalósításának határideje 2013. június 30; az idén júliusban a faluház épületének
felújítására elnyert támogatást úgy kell felhasználni, hogy idén december végéig
legalább a projekt költségvetésének 10%-át elérő kifizetési kérelmet be kell nyújtani,
jóllehet a megvalósítás határideje 2014. december 31. A kisiskola projekt pályázati
költségvetése – és így támogatása, valamint ehhez számított önrésze (ami az ÁFA
összegével egyező) – nem elegendő a megvalósításra; - erről korábban többször
tárgyalt a Képviselő-testület. A faluház költségvetése valószínűleg megfelelően
tervezett. Az ülésen legalább a faluház tekintetében döntést kell hozni a projekt
megvalósításának megindításáról. Tekintettel arra is, hogy az október 1-ét
megelőzően a munkaterület átadással megindított építési munkák esetében még nem
kell elektronikus építési naplót vezetni (amely tovább nehezíti a projekt pályázati
elszámolását). Az ajánlattételi felhívás tervezetét 2013. március 26-án tartott
ülésünkön előterjesztettük. Amennyiben a kisiskola projekt ügyében sikerül döntést
hozni, célszerű lenne a két kivitelezést együtt kezelni, mivel így esetleg a nagyobb
értékre tekintettel kedvezőbb kiviteli ár érhető el. Utóbbi pályázat kapcsán a pályázati költségvetésben kalkulált – projektmenedzseri feladatokról is döntést kell
hozni. Erre vonatkozóan – a másik pályázat projektmenedzserétől – 100 000,- Ft +
ÁFA összegű ajánlat érkezett. Kiszámoltam: a kisiskola 10,5 millió forint + ÁFA
összegbe kerülne, erre van 6 millió forintunk. Vagyis hozzá kellene tenni durván 5
millió forintot. Ebből 1 millió forint lenne a tűzoltószertár tetőcseréje, és 1 millió
forint kb. megmaradna a faluházból. Tehát van egy 4 millió forintos „lyuk”. A
faluházzal kapcsolatban nincs probléma. Ebből meg lenne a kisiskola, a faluház és a
tűzoltószertár.
Kovács István polgármester 10 perc szünetet rendelt el.
Horváth-Mihók Márta képviselő: A szünetben átbeszéltünk a tényleges költségeket
és finanszírozási lehetőségeket. 6 millió forintot nyertünk erre, de mintegy a duplája
szükséges a megvalósításhoz. A jelenlegi helyzetben ezt a különbözetet az
Önkormányzat ne vállalja.
Dr. Vargha András képviselő: Átbeszéltük a polgármester úr által most végzett
számításokat. Amikor beadtuk a pályázatot, nagyon alul lett tervezve a kisiskola
építészeti beruházása, aminek ráadásul nincs esztétikai értéke és nincs kialakítva a
funkció sem. A következő hiányosság, hogy szóban elhangzott ígéretek képezik a
funkciót amellett, hogy az ötlet nem rossz. Semmilyen nehézséggel nem számolva is
4,8 millió forintot kell hozzátenni. Ez túlságosan nagy kockázat, ilyen szempontból
ez nekem nem tetszik.
Horváth Péter képviselő: Ha megvalósul, azzal a falu csak nyerhet, a térrel együtt,
minimális 4,8 millió forint beváltja a reményeket.

8
Hipságh Lajos alpolgármester: A hozzátett pénzzel meg tudjuk valósítani.
Kovács István polgármester: Én mélyebben látok bele a dolgokba. Azért is vagyok
mellette, mert a faluház pályázatában szerepel a Hősök terének térkövezése. Lesz egy
szép terünk, és egy rossz épületünk. Ha a 6 millió Ft-ot nem költjük rá, lepusztul az
épület és a 6 millió forintunk el fog veszni. Olyan pénzt „dobunk el” magunktól,
amit soha nem kell visszatéríteni. Valójában ehhez nekünk hozzá kell tenni 4 millió
400 ezer forintot, és abban a pillanatban az a kisiskola épületünk teljes mértékben újjá
fog épülni. Én támogatom ezt a felújítást. Ki ért egyet azzal, hogy ezt a projektet
elindítsuk?
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Először azt kell eldönteni, hogy megvalósítjuk-e a projektet.
Ha igen, akkor az ajánlattételi felhívást kell jóváhagyni. Ebben szerepelnek a jogi és
műszaki feltételek. A tervezet szerint a legolcsóbb ajánlatot kell kiválasztani, tehát az
eljárás végén – a feltételek teljesítése esetén - különösebb döntésre, mérlegelésre már
nincs szükség. A felhívást azoknak a cégeknek küldjük ki, akit a Képviselő-testület
megnevez. Kellő referenciával rendelkező, megbízható cégeket kell kijelölni.
Dr. Vargha András képviselő: És mindezt két hét alatt bonyolítsuk le…?
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Ez egy javaslat. Természetesen nem kell kapkodnunk – bár
alapvetően az ajánlattevőnek kell igyekezni. Azt szeretném, hogy a képviselő-testület
tagjai jelen legyenek a bontásnál. Hogy erre mikor kerül sor, a mi szempontunkból ez
nem kapkodás kérdése.
Dr. Vargha András képviselő: Igen, csak az önkormányzat korábbi építési
beruházási gyakorlatára tekintettel szerettük volna, ha ez kicsit másképp zajlik. Mert
az ügymenettel kapcsolatban voltak problémák. Két hét alatt nyilvánvalóan csak a
bejárt utakat lehet járni. De ne ezen álljon vagy bukjon a történet…
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Arra gondolsz, hogy a meghívandók kiválasztásár kell több
idő? Az eljárás feltételei kiforrottak….
Dr. Vargha András képviselő: Megerőltetettnek érzem a dolgot. A gyorsaság az
önmagában jó, ha van jól bevált ügymenet. Ez az, ami itt hiányzik. A helyi
sajátosságok vitatottan forrtak ki… De nem szeretnék senkit megbántani.
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Ne hagyjunk ebben csontokat, Ha erre több idő kell, akkor
szánjunk rá több időt. Bízzunk benne, hogy nem lesz „e-napló” október 1-től. Ha
valami el van döntve, legalább az menjen korrektül. Én most nem tudok meghívandó
céget javasolni.
Dr. Vargha András képviselő: Én se. De igazából adott a kör.
Kovács István polgármester: A kör nem adott. Meg kell nevezni a kivitelezőket.
Vannak Hidegségen a ROKO Kft-n kívül is kivitelezők, pl. Lukács Norbert egyéni
vállalkozó, akit szintén meg kell hívni.
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Horváth-Mihók Márta képviselő: Reális-e az, hogy azok, akiknek még nem volt
betekintésük az anyagba, elő tudnak állni egy komoly pályázattal?
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Az egész „necces” a tekintetben, hogy nincsen kiviteli
tervdokumentáció. A pályázatban szereplő tételek jól beazonosíthatók, de vannak
olyan tételek, amelyek gyakorlatilag rá vannak bízva a kivitelezőre. Ez alapján
nagyon nehéz lesz összehasonlítható ajánlatokat begyűjteni. Az ajánlattevők
ugyanazt a tételt más minőséggel is beárazhatják. Ha egyáltalán nem felejtik ki. A
magam részéről próbáltam ezt „nagyvonalúan” úgy kezelni a felhívásban, hogy a
helyszín megtekintését követően „kulcsrakész”ajánlatot kell adniuk. De az lenne a
„kényelmes” helyzet, ha lenne kiviteli terv és pontos méret- és mennyiségszámítás.
De esetünkben ezek annyi pénzbe kerülnének, amit ekkora léptékű beruházásnál
nem érdemes megcsináltatni. A kérdésre visszatérve, nem gondolnám, hogy a
vállalkozó 2-3 napnál többet foglalkozna az ajánlat készítéssel, így a kérdés inkább
csak az, a következő két hétben – amennyi időt erre szabunk – lesz-e a vállalkozónak
erre 2-3 napja, vagy nem.
Dr. Vargha András képviselő: Ez így van, és ilyenkor merül fel bennem, hogy három
hónapja nem ültünk össze, és ehhez képest az elmúlt csütörtökön és a mai nap
kaptunk kézhez anyagot. Ezért érzem ezt „erőltetettnek”, hogy egy „előre tudott
vállalkozónak” szavazzuk meg a plusz költségvetésből a 4,8 millió forintnyi munka
értéket. Az előzmények fényében én ódzkodom ettől. Ezért szeretném, hogy minél
átláthatóbb legyen az eljárás.
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Igen, de azt se felejtsük el, hogy először márciusban hoztam
be ezt az ajánlattételi felhívást és hívtam fel a figyelmet a projekt problémáira, hogy
ebben állást kell foglalni. A másik projekt amúgy is gyors megvalósítású, mert
júliusban kaptuk kézhez a támogató határozatot. Ott nagyon előbb nem is lehetett
ezzel foglalkozni.
Dr. Vargha András képviselő: Ez rendben van, ebben az időszakban szembesültünk
vele, hogy egy felére beárazott projektet kell valahogy rendbe tennünk. Ehhez úgy
gondolnám, több időt kellett volna szentelni.
Kovács István polgármester: Az előre megtervezett munkaterv szerint tartjuk az
üléseinket. Akkor kellett volna jelezni, hogy júliusban és augusztusban is tartsunk
ülést.
Dr. Vargha András képviselő: Nem ülés, kommunikáció…
Kovács István polgármester: A hivatalba bármikor bármelyik képviselő bejöhet,
érdeklődhet. Olyan kommunikáció nem lesz, hogy ülésen kívül jöjjünk össze. De ezt
se kezdeményezte eddig még senki…
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Dr. Jakab Zsolt jegyző: Mi lenne, ha elnapolnánk ezt a napirendi pontot. Jöjjünk
össze egy rendkívüli ülésen, addig mindenki keressen kivitelezőt, pontosítsuk a
műszaki tartalmakat.
Horváth-Mihók Márta képviselő: Egy hónap erre biztosan elég… Addigra már az
ajánlatok is beérkezhetnek.
Dr. Vargha András képviselő: Legyen idő kivitelezőt keresni, megismertetni velük a
projektet, hogy reális ajánlatot tehessenek.
Hipságh Lajos képviselő: Három hét múlva találkozzunk újra.
Horváth-Mihók Márta képviselő: Két hét is elég.
Dr. Vargha András képviselő: Én nem a technikai dolgokkal szeretnék foglalkozni,
csak azt szeretném, hogy korrektül, átláthatóan bonyolítsunk le mindent.
Kovács István polgármester: András, vállald magadra, bonyolítsd le, és minden
tiszta lesz.
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Amíg nem tudjuk, kinek küldjük ki az ajánlatot, addig ne
hagyjuk jóvá a felhívást. Javaslom, napoljuk el a napirendet, két hét múlva
találkozzunk. Addig a műszaki tartalmat is pontosítani lehet.
Dr. Vargha András képviselő: Ez időtartam alatt nézzük meg a helyszínt is, mert
alultervezett a projekt.
Horváth-Mihók Márta képviselő: Hívjuk ide a tervezőt is.
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6. napirendi pontot elnapolja. A
napirend ismételt tárgyalására 2013. szeptember 24-én, a képviselő-testület rendkívüli ülésén
kerüljön sor.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
44/2013.(IX. 10.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6. napirendi
pontot elnapolja. A napirend ismételt tárgyalására 2013. szeptember 24én, a képviselő-testület rendkívüli ülésén kerüljön sor.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: 2013. szeptember 24.
7. Napirendi pont:
Kovács István polgármester felkérte dr. Jakab Zsolt jegyzőt, hogy ismertesse az
előterjesztést és a rendelet-tervezetet.
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Dr. Jakab Zsolt jegyző: A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban:
Mgtv.) 2013. július 1-jén hatályba lépő módosítása felhatalmazta a települési
önkormányzatot, hogy a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú
használatának díjára vonatkozó részletes szabályokat, az alkalmazható mentességek
és kedvezmények körét, a használat területi és időbeli korlátait és egyéb feltételeit,
valamint a turisztikailag kiemelt közterületek körét rendeletben állapítsa meg. A
települési önkormányzat rendeletét, a törvény kihirdetését követő 30 napon belül
(legkésőbb 2013. július 15. napjáig) volt köteles megalkotni. Időközben megjelent az
Mgtv. végrehajtási rendelete is. A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület
filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (IV: 14.)
Korm. rendelet a főbb eljárási szabályokat meghatározza, így az önkormányzati
rendelet mindössze az ezen kívül eső részletszabályokat, speciális feltételeket kell,
hogy tartalmazza. A közterület-használat díjának felső mértékét a városok számára
az Mgtv. 3. melléklete szabályozza. Érdekes módon a községekre nincs maximált
érték meghatározva. A turisztikailag kiemelt közterületek körére eltérő díj
alkalmazandó. A filmforgatási célú közterület-használat iránti kérelmet a megyei
kormányhivatalnál kell előterjeszteni, amely hatósági szerződésben állapodik meg a
kérelmezővel. A hatósági szerződés a települési képviselő-testület jóváhagyásával
válik érvényessé. Filmalkotásnak az Mgtv. szerint a szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény szerinti filmalkotás, ideértve a számítógépes vagy bármilyen
platformon hozzáférhető játékprogram előzeteseként készülő filmalkotást minősül.
Nem értendő ide a hírműsor, az aktuális és szolgáltató magazinműsor, a
sportközvetítés, a beszélgető-műsor (talk-show), a játék- és vetélkedőműsor, és a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
törvény hatálya alá tartozó reklámfilm. A közterület-használat díjkötelezettsége
szempontjából ugyanakkor filmalkotásnak minősül a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó
reklámfilm is, továbbá filmforgatási célú közterület-használatnak tekintendő a
közterület használata akkor is, ha az csak a filmforgatáshoz kapcsolódó technikai
jellegű tevékenységhez, illetve a stáb parkolásához szükséges.
Dr. Jakab Zsolt jegyző ezt követően részletesen ismertette a rendelet tervezetét.
Kovács István polgármester javasolta a közterületek filmforgatási célú használatáról
szóló 9/2013. önkormányzati rendelet megalkotását.
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a közterületek
filmforgatási célú használatáról szóló 9/2013. önkormányzati rendeletet (rendelet
mellékelve).
8. Napirendi pont:
Kovács István polgármester felkérte dr. Jakab Zsolt jegyzőt, hogy ismertesse az
előterjesztést és a rendelet-tervezetet.
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Dr. Jakab Zsolt jegyző: A rendelet módosításának indoka, hogy 2010-ben – egy
megelőző módosítás során – kikerült az ellátások közül az iskolakezdési támogatás.
Ugyan, ilyet a Képviselő-testület ezt követően is biztosított a tanulóknak, rendeleti –
jogszabályi – felhatalmazás nélkül ennek megállapítása és kifizetése aggályos. A
módosítás érdekében előterjesztett rendelettervezet ezt a helyzetet hivatott rendezni,
az Önkormányzat eddigi gyakorlatának megfelelően. Az iskolakezdési támogatásra a
következő oktatási intézmények tanulói és hallgatói jogosultak a tervezet szerint:
általános iskola, gimnázium, szakközépiskola szakiskola, alapfokú művészeti iskola,
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, egyetem,
főiskola.
Dr. Jakab Zsolt jegyző ezt követően részletesen ismertette a rendelet tervezetét.
Kovács István polgármester javasolta a gyermekvédelmi ellátásokról szóló
12/2004.(XII. 25.) önkormányzati módosításáról szóló 10/2013. önkormányzati
rendelet megalkotását.
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 12/2004.(XII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
10/2013. önkormányzati rendeletet (rendelet mellékelve).
9. Napirendi pont:
a) Kovács István polgármester: A közbiztonsági kamerák beszerzésére és
telepítésére a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázatunk nem nyert támogatást.
Megyénkben összesen 4 pályázatot támogattak, köztük Hegykő és Fertőhomok
önkormányzatainak közös pályázatát a Tündérrrózsa Óvoda konyhaépületének
korszerűsítésére, továbbá a fertőhomoki tagintézményben új csoportszoba
kialakítására. Ez utóbbi kivitelezése augusztus hónapban megtörtént, így az óvoda
kapacitása egy további csoporttal bővült. Kapcsolódó tájékoztatás, hogy Hegykő
önerőből, Fertőhomok a tavaly elnyert BM támogatásból 3, illetőleg 2 db
közbiztonsági térfigyelő kamerát szereltetett fel és helyezett üzembe, melyek közül 3
a Fertő-parti közutat figyeli.
b) Kovács István polgármester: Sor került a külterületi kerékpárútszakaszok
felújításának munkaterület átadására, miután a STRABAG Általános Építő Kft a
közbeszerzési eljáráson 378 millió 552 ezer Ft (a tervezettnél kedvezőbb) összegért
elnyerte a kivitelezést. A felújítás – térségünkben - a hidegségi, fertőbozi, hegykői,
fertőszéplaki
szakaszokkal
megkezdődött.
Az
érintett
hidegségi
ingatlantulajdonosokat a kivitelezés megkezdéséről előzetesen levélben
tájékoztattuk.
c) Kovács István polgármester: Szúnyoggyérítés: légi úton – önkormányzati
finanszírozásból – két alkalommal (májusban és júniusban) került sor az idei
szezonban kémiai kezelésre, mivel egy alkalommal (júliusban) a kormány rendelt el
az árvizekhez kapcsolódó gyérítést. Ezt követően, augusztusban a csapadékmentes
időjárásnak köszönhetően jelentősen csökkent a szúnyogok száma.
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d) Kovács István polgármester: Rendezési terv: a település rendezési tervét készítő
tervezőiroda megkeresésére az állami főépítész úgy nyilatkozott, hogy a folyamatban
lévő eljárás akkor fejezhető be, ha a tervezési program nem változik, továbbá a
folyamat „megakadása” óta (2010) a terv a megváltozott jogszabályokkal nem
ellentétes (ideértve az országos, és megyei területrendezési terveket is). Amennyiben
az önkormányzat részéről a tervezési program nem változott, a tervezők elkészítik a
szükséges munkarészeket annak igazolására, hogy a területrendezési tervekkel
továbbra is összhangban van a helyi terv (előzetesen úgy tűnik, nincs ilyen ütközés).
Ezt követően át kell vezetni az egyeztetési szakaszban – korábban - beérkezett
államigazgatási szervek véleményeit. E dokumentációt egy személyes egyeztetésen
(állami főépítész, önkormányzat, tervezők közösen) bemutatjuk az állami
főépítésznek, mely alapján eldönti, hogy az eljárás folytatható-e. Amennyiben igen, a
tervezők elkészítik a záró véleményezésre benyújtandó dokumentációt. A Képviselőtestület soron következő feladata az lenne, hogy a legutolsó tervváltozatokat
áttekintse, figyelemmel az államigazgatási szervek beérkezett véleményére.
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A rendezési terv anyagát egy CD-re kimásoljuk és minden
képviselő részére megküldjük.
e) Kovács István polgármester: Csomópont biztonságosabbá tétele: az előző ülésen
eldöntött biztonsági intézkedések jóváhagyásához az állami közútkezelő tervet kért
be a burkolati jelekről és a közúti jelzőtáblákról. A tervet benyújtottuk, az illetékes
többhetes szabadsága miatt e héten várható jóváhagyó döntés. A kivitelezést ennek
birtokában tudjuk megrendelni az Alfa Girod Kft-től. Reményeink szerint a munka
szeptember hónapban elkészül.
f) Kovács István polgármester: A Fő utcán a vízvezető árok helyreállításának
kivitelezését a közút kezelője a napokban végzi. Az érintett szakaszon sor került az
út menti sávban a cserjés terület tisztítására is. Sajnos a Csilla-hegyi bekötőútig a
tisztítást nincs kapacitásunk folytatni. A kiemelt szegély mellett teljes hosszban
bevállalták azonban az útburkolat tisztítását.
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A rézsű tisztítása elsősorban az ingatlan tulajdonosának
feladata. Amennyiben ezt nem végzi el, a közút kezelője felszólítja a közlekedést
akadályozó cserjék, fák ágainak levágására. A gyakorlatban ezzel az állami
közútkezelő felhagyott, mivel a tulajdonosok általában felszólításra sem teljesítik
kötelezettségüket. Inkább, ha van kapacitásuk, maguk elvégzik a tisztítást.
Érdeklődésemre azonban elmondták, hogy erre most biztosan nem lesz lehetőségük.
Javaslom ugyanakkor, hogy keressük meg őket. Ha nem végzik el, hívjuk fel a
tulajdonost. Ha vele sem járunk sikerrel, végeztessük el mi, esetleg keressünk valakit,
aki a faanyagért cserébe ezt megteszi.
Hipságh Lajos alpolgármester: A Petőfi utcában is belógnak a fák.
Kovács István polgármester: Az önkormányzat emberével lenyíratom.
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g) Horváth-Mihók Márta képviselő: A Csilla-hegyen van egy sarok, ahol a belátást
akadályozó bokor, facsoport van, továbbá egy faház is. A tulajdonost kérjük meg,
tegyen róla, hogy a veszélyes állapotot szüntesse meg. A szőlőbe vezető kavicsos út
és rézsű karbantartásáról volt már szó. Egyre jobban terjeszkednek ott a bokrok. Az
útra is benő a növényzet. A tulajdonost, Jávorszky urat meg lehetne kérni a terület
rendbetételére. Ugyanezen az útszakaszon Neumann úr tett ki az útra kőkupacokat,
arra terjeszkedik az út felé.
h) Horváth-Mihók Márta képviselő: Az új hulladékgazdálkodási rendszerrel
kapcsolatos roadshow-n ecsetelték, hogy lesz lomtalanítás, méghozzá házhoz menő.
Arról is volt szó, hogy Nagycenken lesz hulladékudvar. Most azt mondják, hogy az
önkormányzatoktól nem érkezett lomtalanításra vonatkozó igény. Mi a legújabb
helyzet?
Dr. Jakab Zsolt jegyző: E-mailt írtunk ezzel a kérdéssel az STKH Kft-nek. Ha lesz
válasz, tájékoztatást adunk róla.
i) Horváth-Mihók Márta képviselő: A templom felé vezető úton a lámpákat
ellopták.
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Tudunk róla, feljelentést tettünk.
j) Horváth-Mihók Márta képviselő: Mi újság az internettel?
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A VIDANET Zrt nem foglalkozik velünk, nem gazdaságos
számukra Hidegségen új rendszert kiépíteni. A BSNet Kft-t is megkerestem, hogy
mikrohullámon mekkora sebességű internet érhető el, akár fejlesztés árán. Válasz
még nem jött.
Dr. Vargha András képviselő: Azt a tájékoztatást kaptam, hogy a
fogyasztóvédelemhez lehet fordulni, amiért a reklámokban nagyobb sebességet
hirdet a T-Com, mint amekkorát valójában teljesíteni tud.
k) Horváth-Mihók Márta képviselő: Egy éve volt a focipálya műszaki átadása. Miért
nincs fenn még mindig a labdafogó háló? A szerződés szerint egy évig a kivitelező
vállalta a fűnyírást, a locsolást és a fű pótlását. A jelenlegi állapotában nem nevezhető
sportpályának.
Kovács István polgármester: Meg kell kérdezni a kivitelezőt. De az építési naplóban
le van írva, hogy idén őszig nem használható a pálya. A fiatalok nyomására feltettük
a kapukat, erre a kapuk előtt kikopott a fű. Két hónapja az egész barna volt. A
mostani esők után kezdett zöldelleni. Hatszor nyírtuk. Locsolni nem tudtuk, mert
nem volt víz.
Horváth-Mihók Márta képviselő: A műszaki leírás szerint locsolni kellett volna.
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Kovács István polgármester: A kivitelezőnek újra füvesíteni kell. A labdafogó háló
azért nincs fenn, mert 2-3 hétre nem láttuk értelmét.
Horváth-Mihók Márta képviselő: A kertész, aki pár 100 ezer forinttal drágábbért
megcsinálta volna, garantálta, hogy ott használható gyep lesz…
l) Dr. Vargha András képviselő: Egy lakossági kérdést tolmácsolnék: ki üríti a
közterületen lévő szemétgyűjtőket?
Kovács István polgármester: Hetente négyszer ürítjük. De kértem a Csilla hegyieket,
hogy szóljanak, ha megtelik. Az emberünk fölmegy és kiüríti.
m) Dr. Vargha András képviselő: Állattartással kapcsolatos gond: az egyik lakos
jelezte, hogy egy telken öt kutya van. Ilyen esetben mi az önkormányzat mozgástere?
Az egyik telken kutyatenyésztő helyet terveznek létesíteni.
Kovács István polgármester: A kutyatenyésztő helyről még nem hallottam.
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Szerintem semmi nem tiltja, hogy valaki 2, 3, vagy 5 kutyát
tartson. Természetesen az ebtartás szabályait betartva, és mindaddig, amíg a
szomszédokat ez a birtoklásukban nem zavarja. Ez utóbbi esetben, akit az ebtartás
zavar, birtokvédelmet kérhet.
n) Kovács István polgármester: Dönteni kell az ülésen már említett székek
beszerzéséről. 170 ezer forint van rá, milyen típusúak legyenek? Ki vállalja magára?
Dr. Vargha András képviselő: A terv, hogy ennek a helyiségnek a székeit cseréljük
le?
Kovács István polgármester: Igen.
o) Kovács István polgármester: Mi legyen a Csilla hegyi játszótér festésével? Festőt
hívjunk oda, vagy jó lesz a társadalmi munka is?
Horváth-Mihók Márta képviselő: Kik csinálják meg társadalmi munkában?
Kovács István polgármester: A Csilla hegyi lakókra gondoltam.
Dr. Vargha András képviselő: Csinálja festő, aki ehhez ért. A jelenlegivel azonos
színekkel.
10. Napirendi pont:
Kovács István polgármester: A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013.(IV. 16.) Korm. rendelet szerint az önkormányzatok
képviselő-testületeinek dönteniük kell arról, kívánnak-e élni a települési értéktár
létrehozásának lehetőségével. Ebben az esetben ennek megvannak a jogszabályi
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kritériumai. Tekintettel arra, hogy a döntés a jövőben bármikor megváltoztatható,
egyelőre azt javaslom, ne éljünk ezzel a lehetőséggel.
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – hivatkozva a magyar nemzeti
értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV. 16.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdésében foglaltakra – úgy dönt, hogy egyelőre nem kíván élni a települési értéktár
létrehozásának lehetőségével.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének a döntéshozatalában 5 fő
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
45/2013.(IX. 10.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – hivatkozva
a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013.(IV. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltakra –
úgy dönt, hogy egyelőre nem kíván élni a települési értéktár
létrehozásának lehetőségével.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: folyamatos
11. Napirendi pont:
Kovács István polgármester hivatkozta arra, hogy szociális ügy következik, zárt ülést
rendelt el.
Kovács István polgármester a zárt ülés befejezését követően kihirdette, hogy a
képviselő-testület egy átmeneti segély iránti kérelmet elutasított.
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Kovács István polgármester az ülést 23 óra 03
perckor bezárta.

Kmf.

Kovács István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző
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Melléklet:
 meghívó;
 jelenléti ív;
 beszámoló a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról;
 a Fertő-táj Általános Iskola igazgatójának beszámolója a 2012/2013-as tanévről;
 a Tündérrózsa Óvoda vezetőjének beszámolója a 2012/2013-as nevelési évről;
 a 2013. évi óvodai ellátáshoz történő önkormányzati hozzájárulást bemutató táblázat;
 melléklet a 42/2013.(IX. 10.) képviselő-testületi határozathoz (feladat-ellátás
finanszírozási megállapodás);
 tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről, az előirányzat
módosítások levezetése;
 melléklet a 43/2013.(IX. 10.) képviselő-testületi határozathoz (tájékoztató az
Önkormányzat gazdálkodásának 2013. első félévi helyzetéről);
 levezetés a költségvetési rendelet módosításához;
 8/2013.(IX. 23.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 2/2013.(II. 25.) rendelet módosításáról;
 9/2013.(IX. 23.) önkormányzati rendelet a közterületek filmforgatási célú
hasznosításáról;
 10/2013.(IX. 23.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelmi ellátásokról szóló
12/2004.(XII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

