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J e g y z ő k ö n y v  
 
Készült: Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 
10-én (kedden) 18 órai kezdettel megtartott üléséről. 
  
Ülés helye:  Önkormányzati hivatal  
 
Jelen vannak: Kovács István  polgármester 
   dr. Jakab Zsolt  jegyző 

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

 
Kovács István polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel annak valamennyi, 5 tagja jelen van. 
Napirendnek a meghívóban közölt témákat javasolta azzal, hogy szociális kérelem 
nem érkezett, így szociális ügyeket nem kell tárgyalni. 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

63/2013.(XII. 10.) képviselő-testületi határozat:  
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 
december 10-ediki ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
1. Napirendi pont: 

A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 
megállapodásának módosítása 
Előadó: Kovács István polgármester 

2. Napirendi pont: 
A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának módosítása 
Előadó: Kovács István polgármester 

3. Napirendi pont: 
A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 
1/2005.(I. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: dr. Jakab Zsolt jegyző 

4. Napirendi pont: 
Felkészülés a helyi közutak téli üzemeltetésére 
Előadó: Kovács István polgármester 

http://www.hidegseg.hu/
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5. Napirendi pont: 
A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének összeállítása 
Előadó: Kovács István polgármester 

6. Napirendi pont: 
Az Önkormányzat 2014. évi rendezvény-naptárának összeállítása  
Előadó: Kovács István polgármester 

7. Napirendi pont: 
A Belső Ellenőrzési Terv és a Stratégiai Ellenőrzési Terv jóváhagyása 
Előadó: Kovács István polgármester 

8. Napirendi pont: 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatra benyújtott kérelmek elbírálása 
Előadó: Kovács István polgármester 

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

10. Napirendi pont: 
Szociális ügyek 
Előadó: Kovács István polgármester 

Felelős: Kovács István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
1. Napirendi pont:  
Kovács István polgármester felkérte dr. Jakab Zsolt jegyzőt, ismertesse az 
előterjesztést.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanács 2013. június 6-án megtartott ülésén jóváhagyta a Társulási Megállapodás 
jogszabályi előírásoknak - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény IV. fejezete - megfelelő módosítását. A munkaszervezeti 
feladatokat ellátó Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a módosított 
Társulási megállapodást, az érintett települések, tárgyban hozott határozataival 
együtt elküldte a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei 
Igazgatóságának a változások átvezetése céljából. A beküldött dokumentumok 
átvizsgálását követően az Államkincstár hiánypóló felhívásban tájékoztatta a 
Társulást, hogy mely tartalmi követelmények hiányoznak álláspontjuk szerint a 
Társulási Megállapodásból. Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
munkatársai a hiánypótló felhívást, és a 2013. június 6-i Társulási Tanács ülésen 
elfogadott Társulási megállapodást áttekintve arra a következtetésre jutottak, hogy a 
hiánypótlásban leírtak közül több tartalmi követelmény is szerepel a Társulási 
Megállapodásban. A hiánypótlási felhívásra reagálva tájékoztattuk az Államkincstárt 
észrevételeinkről, melyet elfogadtak. Az áttekintés és levélváltás eredményeképpen 
két helyen szükséges a korábbi ülésen elfogadott megállapodás módosítása, mivel 
azokat eredetileg nem tartalmazta a Társulási megállapodás 6. számú módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt változata. A két hiányosság közül az egyik a 
hatályosulással, a másik pedig a tulajdonosi jogokkal és kötelezettségekkel 
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kapcsolatos, melyeket jelen előterjesztéssel, és az ahhoz kapcsolódó határozati 
javaslattal rendezni kívánunk. A módosuló részeket a VII. Fejezet 6. pontja és a 
Záradék rész tartalmazza. A Társulási megállapodás módosítását a Társulási 
Tanácsnak, majd valamennyi tagönkormányzat képviselő testületének minősített 
többséggel kell jóváhagynia. A módosított Társulási megállapodás a korábbi és a 
jelenlegi módosításokat is kiemeli, tekintettel a törzskönyvi bejegyzéstől való 
függőségre. Javasoljuk a – kizárólag technikai jellegű – módosítások elfogadását, és a 
Társulási megállapodás jóváhagyását. 
 
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Sopron és Térsége 
Önkormányzati Társulás – jelen határozat mellékletét képező – 7. számú módosítással 
egységes szerkezetben foglalt Társulási megállapodását. A Képviselő-testület felhatalmazza 
Kovács István polgármestert a módosított Társulási megállapodás aláírására.” 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

64/2013.(XII. 10.) képviselő-testületi határozat:  
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás – jelen határozat mellékletét 
képező – 7. számú módosítással egységes szerkezetben foglalt Társulási 
megállapodását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Kovács István polgármestert a 
módosított Társulási megállapodás aláírására. 
Felelős: Kovács István polgármester  
Határidő: 2013. december 10.  

 
2. Napirendi pont:  
Kovács István polgármester felkérte dr. Jakab Zsolt jegyzőt ismertesse az 
előterjesztést.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX tv. 146. § (1) bekezdése szerint – mint arról korábban, más társulásaink 
esetében már tájékoztatást adtunk – június 30-ig felül kellett vizsgálni és módosítani 
kellett a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási 
megállapodásokat. Határidőn túl ugyan, de ezt a felülvizsgálatot a Sopron Térségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa is elvégezte, és a 
felülvizsgált, majd módosított tárulási megállapodást 2013. november 6-i ülésén 
elfogadta. Ezt követően felkérték a tag önkormányzatok képviselő-testületeit a 
módosítás jóváhagyására. A társulás elnökének ezzel kapcsolatos előterjesztését és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást megküldtük. A 
társulási megállapodás módosítása az alábbiakat érinti: a gyűjtőedény űrmértéke 110, 
500, és 1 000 literre változik; pénzügyi kötelezettség nem teljesítése esetére fizetési 
meghagyás kibocsátása iránti kérelem lehetősége; a Társulási Tanácsban a szavazati 
arány a jogszabály szövege szerint lakosságszám arányosan alakul; a Társulásból 
történő kilépés esetén 3 hónap helyett a jogszabály szövege szerint 6 hónappal 
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korábbi testületi döntés szükséges; a munkaszervezetet az IGSZ helyett a soproni 
Polgármesteri Hivatal látja el; a törvényességi felügyeletet a Kormányhivatal látja el; 
a hatályos jogszabályokra való utalás (ÁÉht., Ávr., Mötv., Alaptv., Hulladékról szóló 
tv., stb.). A Társulási megállapodás előterjesztett tervezete – 60 literes űrmértékű 
gyűjtőedények hiányában – álláspontunk szerint jogszabálysértő, mivel a 
64/2008.(III. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint nem ösztönöz a 
hulladékkezelés csökkentésére és hatékony hulladékgazdálkodásra, továbbá nem 
teljesíti a 438/2012.(XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdését, amely szerint a 
választható gyűjtőedény űrmértékének igazodnia kell az ingatlanon képződő 
hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve különösen az ingatlant használók számát 
(nyilvánvaló, hogy egyfős háztartásban jelentősen kevesebb hulladék keletkezik a 
négyfős háztartáshoz képest). 
 
Dr. Vargha András képviselő: Ez a megállapodás cégekre, közüzemekre is 
vonatkozik? Nagyobb űrmértékű edényekre gondolva… 
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Nem, csak a lakossági fogyasztókra. Feltehetően társasházak 
esetében használhatók ezek.  
 
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sopron Térségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás – a Társulási Tanács által 2013. november 6-
án elfogadott egységes szerkezetbe foglalt - Társulási Megállapodásának módosítását az alábbi 
feltétellel hagyja jóvá: a Társulási Megállapodás IV. Díjpolitika fejezete egészüljön ki a 60 
literes űrmértékű gyűjtőedény választásának lehetőségével (másként: a választható űrmértékű 
gyűjtőedények között a 60 és 110 literes gyűjtőedény mindenképpen szerepeljen). A Képviselő-
testület felhatalmazza Kovács István polgármestert a Társulási Tanács által 2013. november 
6-án elfogadott és a fenti feltételekkel kiegészített, illetőleg ezekkel tartalmilag megegyező 
Társulási Megállapodás aláírására.” 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

65/2013.(XII. 10.) képviselő-testületi határozat: 
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sopron 
Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás – a Társulási 
Tanács által 2013. november 6-án elfogadott egységes szerkezetbe 
foglalt - Társulási Megállapodásának módosítását az alábbi feltétellel 
hagyja jóvá: 

- a Társulási Megállapodás IV. Díjpolitika fejezete egészüljön ki a 
60 literes űrmértékű gyűjtőedény választásának lehetőségével 
(másként: a választható űrmértékű gyűjtőedények között a 60 és 
110 literes gyűjtőedény mindenképpen szerepeljen). 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kovács István polgármestert a 
Társulási Tanács által 2013. november 6-án elfogadott és a fenti 
feltételekkel kiegészített, illetőleg ezekkel tartalmilag megegyező 
Társulási Megállapodás aláírására.  
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Felelős: Kovács István polgármester 
Határidő: 2013. december 20. 

 
3. Napirendi pont: 
Kovács István polgármester felkérte Jakab Zsolt jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A 2013. évi LXXV. törvény bevezette az önkormányzati segély 
fogalmát. Ennek lényege, hogy 2013. január 1-től megszűnik az átmeneti segély és a 
temetési segély (sőt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény szerinti rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is), a jogalkotó 
helyettük vezette be az ilyen módon összefoglaló jelentésű önkormányzati segélyt. 
Ezzel együtt kötelezte az önkormányzatokat, hogy 2013. december 31-ig alkossák 
meg az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. A törvény 
szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási 
gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint 
önkormányzati segélyt nyújt. Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási 
tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. Az 
önkormányzati segély eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi 
rendszerességgel is adható. Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a 
személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról 
más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt 
többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a 
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, 
a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való 
kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez 
kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre 
szorulnak. Önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe 
vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat 
rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál. Az elhunyt személy 
eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati 
segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés 
költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek 
viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. Az önkormányzati 
segély kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, 
gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve 
természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi 
szervezet kezdeményezésére - is megállapítható. Az önkormányzati segély iránti 
kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli eljárás megindítását követő 15 
napon belül kell dönteni.”Az előterjesztendő rendelettervezetben – az alaprendelet 
módosítva – a pénzbeli ellátások között a jelenlegi szabályozással egyezően 
biztosítanánk a jövőben is az átmeneti-, a temetési, a szülési (újszülöttek támogatása), 
és a különös méltányosságból adható nagyobb összegű átmenti segélyt – immár 
egységesen önkormányzati segély megnevezéssel. A jelenlegi jövedelmi jogosultsági 
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feltételeknél a tervezet a Hegykőn és Fertőhomokon elfogadott magasabb mértéket 
tartalmazza javaslatként. A jövedelmi határ növelése nyomán növekedhet az ellátotti 
kör. Azonban a jelenlegi pl. a nyugdíjminimum 100%-át feltételként szabó előírás 
amellett, hogy rendkívül alacsony, szinten törvénysértő is. Új ellátási formaként 
kerülne be az egészségügyi ellátásra biztosított „átmeneti segély”. A tapasztalatok 
szerint sokan kiesnek a közgyógyellátásból, mert gyógyszernek nem minősülő 
gyógyhatású készítményükre, (pl. tápszer) vagy gyógyászati segédeszközükre (pl. 
hallókészülék) nem ad az állam támogatást. A természetben nyújtott ellátások között 
nevesített – Szt. 50. § (3) bekezdés szerinti – ún. méltányossági közgyógyellátás 
megállapításának hatáskörét a jogalkotó jegyzői hatáskörből képviselő-testületi 
hatáskörbe teszi át (bár mérlegelésre a kérelmek elbírálásánál nincs mód), 
ugyanakkor az önkormányzati segély megállapításának leszűkítette a határidejét 15 
napra. Vagyis gyakorlatilag a képviselő-testület - ha csak nem akar folyamatosan 
rendkívüli üléseket tartani – nem tudja elbírálni (holott itt mérlegelésre is szükség 
lenne). Ezért az önkormányzati segély megállapításának és ellenőrzésének hatáskörét 
– a különös méltányosságból adható legfeljebb 50 ezer Ft-ig megállapítható, ritkán 
előforduló esetet kivéve - a polgármesterre javasoljuk átruházni (a szülési és temetési 
segély eddig is polgármesteri hatáskörben volt). A rendelet-tervezetben egyebekben 
szabályozzuk a meghatározott időszakra havi rendszerességgel adható 
önkormányzati segélyt és ellenőrzését (eleget téve a törvényi előírásnak), pontosítjuk 
az önkormányzati segély folyósításának szabályait, és rövidítjük határidejét; továbbá 
elvégezzük a legutóbbi módosítás óta szükséges „átvezetéseket” (pl. hatályos címek, 
szervezeti elnevezések), a feleslegessé váló jogszabályi helyeket hatályon kívül 
helyezzük. És akkor térjünk rá egy másik ellátás, a tűzifa támogatás szabályozására. 
Az idei évben is megjelent egy BM rendelet a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról (57/2013. (X. 4.) BM 
rendelet). A rendelet alapján Önkormányzatunk a 2013. január–március hónapokban 
lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2 
m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhetett, ami erdei m3-enként 12 000 Ft+ÁFA 
támogatást jelent, 2 000,- Ft+ÁFA/m3 önrész, továbbá a szállítás költségek 
vállalásával. Önkormányzatunk ennek megfelelően összesen 4 m3 tűzifára vált 
jogosulttá. A támogatásban részesített települési önkormányzatok, rendeletben kell, 
szabályozzák a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit. 
Ebben a rendeletben a szociális rászorultság szempontjait akként kell meghatározni, 
hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív 
korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó 
adósságcsökkentési támogatásra, vagy lakásfenntartási támogatásra jogosult, 
valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család előnyt 
élvezzen. Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor (ami a mi 
esetünkben – hacsak az önkormányzat nem rendel több tűzifát - ki sem használható). 
Figyelemmel arra, hogy a jogszabály szerint előnyben részesítendő jogosulti kör a 
településen csupán egyetlen családot érinthet, ugyanakkor a rendelkezésre álló tűzifa 
mennyisége alacsony, azt javasoljuk, hogy az ellátotti kör az egyedül élőkkel és a 
gyermeküket egyedül nevelőkkel egészüljön ki. A szociális célú tűzifa támogatásra 
vonatkozó szabályokat az előterjesztett 12/2013. önkormányzati rendelet-tervezet 9. 
§-a tartalmazza.  
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Dr. Jakab Zsolt jegyző részletesen ismertette a szociális igazgatás és szociális ellátás 
helyi szabályozásáról szóló 1/2005.(I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 12/2013. rendelet-tervezetet (rendelet-tervezet mellékelve). 
 
Hipságh Lajos alpolgármester: Maradjunk a rendelet-tervezetben javasolt a 
tételeknél. 
 
Dr. Vargha András képviselő: Jónak tartom az előterjesztést. Sokkal humánusabb, 
mint a jelenlegi. Jónak tartom a környezettanulmány előírását is, és a tűzifa 
támogatásnál a pályázatszerű formát. Tulajdonképpen mindenre kiterjedően van egy 
olyan rendszer, hogy széleskörű rálátásunk van. Ez megengedheti, hogy lazább 
jogosultsági rendszer legyen. Így a környező településektől sem térjünk el. Ez egy 
szép munka.  
 
Horváth-MihókMárta képviselő: Főleg pénzügyi segélyről van szó. Milyen keretek 
között van lehetőség arra, hogy a rászorultakat szociális gondozók látogassák? 
Fertődön a családsegítő a szociális munkásai meglátogatják a rászorultakat. Ez 
milyen keretek között működik?   
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Ez működik Hidegségen is, igényelni kell az általunk is 
fenntartott családsegítő szolgálattól.  Tavasz folyamán az egyik képviselő-testületi 
ülésen tájékoztattak minket és a lakosságot is a lehetőségekről. Be kell jelenteni az 
igényt, készítenek egy gondozási tervet, és a gondozási idő függvényében van egy 
minimális rezsióradíj, amit az ellátottnak térítenie kell, de jelentős részben állami 
finanszírozású.   
 
Horváth-Mihók Márta képviselő: Ha valaki ilyenről tud, vagy ilyen problémája van, 
jelentkezzen.  
 
Kovács István polgármester javasolta a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi 
rendelet módosításáról szóló 1/2005.(I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 12/2013. önkormányzati rendelet megalkotását.  
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a szociális igazgatás és 
szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2005.(I. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 12/2013. önkormányzati rendeletet (rendelet mellékelve).  
 
4. Napirendi pont:  
Kovács István polgármester felkérte dr. Jakab Zsolt jegyzőt, ismertesse az 
előterjesztést.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A közlekedés biztonsága és a közutak állagának megóvása, 
valamint használhatóságának biztosítása érdekében vannak bizonyos szakmai 
szabályok, amelyeket a közút kezelőjének el kell végezni. Ezek közül vannak olyan 
feladatok, amelyek a téli időjárásra tekintettel, különös fontossággal bírnak, hiszen a 
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téli időjárásnak a - forgalombiztonságot veszélyeztető - hatásait mérsékelni kell. Jelen 
napirendi pontot az ezekről való tájékoztatás, és az esetlegesen szükséges döntések 
meghozatala érdekében javasoltuk a Képviselő-testületnek tárgyalni. A helyi közutak 
tulajdonosa és kezelője a települési önkormányzat. A helyi közutak kezelésének 
szakmai szabályait (a továbbiakban: Szabályzat) az 5/2004.(I. 28.) GKM rendelet 
tartalmazza. Az önkormányzatoknak további részletes szabályokat is lehetőségük 
van megállapítani, önkormányzati rendeletben. Mindenekelőtt lényeges rögzíteni 
azonban, hogy a lakosoknak, ill. az ingatlan-tulajdonosoknak is van ezzel 
kapcsolatos kötelezettségük. Az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, 
használójának) kell ugyanis gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda 
hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig 
terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai 
tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok 
eltávolításáról. A szórakozó, a vendéglátó és az elárusítóhelyek, üzletek előtti 
járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt a használó köteles tisztántartani. Mindezek a 
feladatok természetesen magukban foglalják a lehullott hóréteg eltávolítását, a 
síkosság elleni védekezést, sőt hóolvadásakor a hólé lefolyásának biztosítását. A 
helyi közutakról a hó eltakarítása és az út síkossága elleni védekezés (ideértve a 
kerékpárutakat, valamint a gyalog- és kerékpárutakat is), továbbá az ingatlanhoz 
nem csatlakozó burkolt járdán, a gyalogúton, a lépcsőn, a lejtőn és a sétányon a 
települési önkormányzat feladata. Síkosság elleni védekezés A Szabályzat szerint a 
Hidegségen lévő helyi közutak esetén a síkosság elleni védekezés (szórási munka) 
ajánlott megkezdésének időpontja az észleléstől számított 4-5 óra, befejezésének 
ajánlott határideje 24 óra (tehát 1 nap). Ezek az adatok átlagos téli időjárásra 
vonatkoznak. (Átlagos téli időjárásnak tekinthető, ha a hőmérséklet -8 °C vagy annál 
magasabb, és a szél sebessége kisebb, mint 30 km/óra. Alacsonyabb hőmérséklet 
vagy nagyobb szélsebesség, továbbá ónos eső esetén a szórási munka észleléstől 
számított megkezdése eltolódhat, és elvégzésének időtartama meghosszabbodhat.) 
Kerékpárutak és járdák esetén (ahol nincs ingatlan), továbbá a buszvárókban a 
települési önkormányzat saját szabályozása szerint lehet eljárni. Az is elő van írva, 
hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a kerékpárutak, gyalogutak, várakozóhelyek 
mentén lévő növényzet (fasorok, cserjék) védelmére. A kloridhatást minimálisra kell 
csökkenteni: törekedni kell, hogy az egyszeri klorid kijuttatás a 20 g/m2-t ne haladja 
meg. Hó eltakarítás Az ajánlás a lehullott hóréteg eltávolítására vonatkozóan 15-20 
cm lehullott hóréteg esetén ír elő intézkedést (ezt is a Hidegségen lévő helyi 
közutaknál magasabban sorolt utakra – III. kategória). E szerint a hó eltávolítást a 
hóesés megszűnése után 24 órán belül indokolt elvégezni. Az alacsonyabban sorolt 
utakon, továbbá kerékpár- és gyalogúton akkor kell a személygépkocsival történő 
járhatóságot biztosítani, ha a magasabban jegyzett utakon már elvégezték a 
szükséges feladatokat. A buszmegállók hó eltakarítása helyi szabályozásba van 
utalva. Javasolt, hogy a fontossági sorrend a tömegközlekedési járművek vonala, a 
lakossági ellátást biztosító főbb intézmények (pl. élelmiszerbolt), továbbá az 
egészségügyi és közintézmények felé vezető utak sorrendjében legyen. A 
hóakadályok elhárítása során a sürgősségi sorrendet indokolt esetben meg lehet 
változtatni. Rendkívüli időjárás esetén, amíg az elhárítási munkák hatástalannak 
bizonyulnának, az elhárítást csak különleges esetben (élet- és vagyonvédelem 
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biztosítása) kell megkezdeni, illetve folytatni. Településünk szempontjából fontos 
tudni, hogy a Petőfi utca és a Fő utca állami tulajdonban van, így ennek közútkezelői 
feladatát nem önkormányzatunk köteles elvégezni. Az önkormányzati utak és a 
kerékpárút, valamint a faluközpont területén a hó eltakarítást az önkormányzat 
alkalmazottja végzi. Az elmúlt télen előfordult, hogy a lehullott jelentős mennyiségű 
hóval az önkormányzati traktor nem bírt, így vállalkozót kellett megbízni az út 
megtisztításával (a Csilla hegyen). Másik probléma volt a Nagycenk felé vezető úton 
keletkezett hótorlasz, és bár nem helyi közútról van szó, önkormányzatunknak 
kellett megoldást keresni legalább az út lezárására, mivel volt, hogy elakadt autót 
kellett kimenteni. Mindenképpen indokolt lenne már előzetesen megállapodást kötni 
olyan vállalkozóval, aki szükség esetén ki tudja segíteni az önkormányzati traktort, 
illetőleg helyettesíteni tudja azt, ha ennek merül fel igénye. Az előző év tapasztalatai 
alapján arra is fel kell készülnünk (mivel ezt sem az állami közútkezelő, sem a 
rendőrség, sem a katasztrófavédelem nem tette meg), hogy legyen szabványos 
eszközünk a hó átfújással érintett utak esetleges lezárására, az élet- és 
vagyonvédelem érdekében.  
 
A témához kapcsolódik Horváth Péter képviselő valamennyi képviselő-testületi 
taghoz eljuttatott levele, amelyben ajánlatot fogalmaz meg a közutak hó 
eltakarítására.  
 
Horváth Péter képviselő ismertette e-mailen megküldött levelét: „Tisztelt Képviselő-
testület, Jegyző Úr, Polgármester Úr! Aktuális lesz idén is a téli hóeltakarítás, telefonon 
egyeztettünk is róla. Ezzel kapcsolatban merült fel egy javaslat egy helyi vállalkozó részéről, 
és arra kért juttassam ezt el az önkormányzathoz. Az EU-ban bevett gyakorlat, hogy a 
falunkhoz hasonlóan a főbb utaktól messze eső helyeken, az állami támogatásban részesülő, 
traktorral rendelkező mezőgazdasági vállalkozók télen kötelező jelleggel letakarítják a havat a 
közutakról, és még ott ahol szükséges. Ehhez ott az önkormányzatok biztosítják a hóekét, és a 
traktoros bérezés nélkül - üzemanyag térítéssel - köteles eltakarítani a kijelölt utakat. Az 
ötletadó helyi vállalkozó egyébként Édesapám. Ő vetette ezt fel, és ebből helyi adóterheinek 
csökkenését várja, az Önkormányzat pedig ezáltal - a helyi vállalkozó(ka)t támogatva - a téli 
időszakban minimális költséggel járhatóvá tehetné az utakat. A vállalkozó elmondása alapján 
az utóbbi 4 évben bevételei csökkentek, a befizetendő járulékai és adói ezzel párhuzamosan 
sajnos nem csökkentek, sőt terhei évről évre növekednek. Félő, hogy ha nem segítjük őt 
lehetőségeinkhez képest legalább munkalehetőséggel, akkor rövid időn belül vállalkozása 
megszüntetésére kényszerül. Megjegyzem az elmúlt közel 25 évben amióta vállalkozó az 
Önkormányzattól támogatást vagy profiljába illő munkát nem kapott, annak ellenére, hogy a 
falu egyik legnagyobb bevételi forrása (volt). Képviselő társaimmal egyeztettem, akik kivétel 
nélkül megfontolandó lehetőségnek tartják ezt a megoldást. Jegyző Úrral is egyeztettem erről a 
lehetőségről, elmondása alapján azonban ilyen fokú direkt adócsökkentésre nincs lehetőség. Az 
önkormányzat ugyan vehetne saját magának hóekét, de annak használata szigorú 
szabályokhoz kötött. Ezért a helyi vállalkozóval is újra egyeztettem, aki kizárta annak 
lehetőségét, hogy saját célra önerőből hóekét vásárolna, vagy egy esetleg az Önkormányzat 
által vásárolt hóekével bér juttatásért havat tolna. Belátás szerint bár ez hosszútávon 
kifizetődő lenne, rövidtávon jelentősen megnövelné a költségeit, és jelenleg ennek 
finanszírozására nincs lehetősége, hiszen vállalkozása túléléséért küzd. Az ötlet maga jó volt a 
gyakorlatban, azonban egyelőre a vállalkozó által elképzelt formában nem megvalósítható. 
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Azért pár sorban leírom a költségbecsléseit, ha már dolgozott vele. Újszerű, 2,80m széles 
hóeke beszerzése ~2 000 euró - az önkormányzat tulajdonát képezné, a vállalkozó tartaná 
karban. az árát a vállalkozó fizetné ki, és másik oldalon a vállalkozó adójából kerülne 
jóváírásra. Az ekét tolni bíró elég nagy traktor adott, a vállalkozó tulajdonát képezi, ennek 
fogyasztása a téli időszakban ~25 liter óránként, a teljes falut a bekötő utakkal a legnagyobb 
hóban nagyjából 3 óra alatt le lehet takarítani, de természetesen, ha nincs akkora hó, ez 
rövidebb idő alatt is megy. Az üzemanyagot a vállalkozó előfinanszírozná, és az adójából 
kerülne jóváírásra.” 
 
Dr. Vargha András képviselő: Akik rendszeresen járnak át Ausztriába, látják a 
különbséget az állami közutak hó eltakarítása között. Szinte minden évben 
betelefonálok a közútkezelőhöz a nagycenki összekötő út és a lejtő ügyében. 
Legfeljebb 50%-ban látják el a feladatukat. Mindenféleképpen szükség van arra, hogy 
erről mi is gondoskodjunk. Péter ötletét alapvetően jónak gondolom. Hogyan lehet 
besegíteni a közútkezelőnek? Lehet, hogy a helyi közutak tisztántartásába is be kell 
segíteni.  
 
Horváth-Mihók Márta: Mindannyiunk szerint jó ötlet Péter felvetése, a 
finanszírozása kérdés. Milyen módon lehetne ezt formába önteni? 
 
Dr. Vargha András képviselő: Egyikünk sem arról beszél, hogy valamit rosszul 
csinált az önkormányzat, vagy az önkormányzati alkalmazott. Ez nagyon jó volt, 
csak néha meghaladta a képességeinket.  
 
Kovács István polgármester 5 perc szüntetet rendelt el.  
 
Kovács István polgármester: Az önkormányzatnak nincs lehetősége hóekét 
vásárolni, de szükség esetén bízzunk meg erre alkalmas vállalkozót rendkívüli hó 
eltakarítási feladat esetén. Vásároljunk olyan eszközöket, amelyekkel alkalmasint a 
járhatatlan utakat le tudjuk zárni.  
 
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kovács István 
polgármestert arra, hogy rendkívüli hó helyzet esetén, amennyiben az önkormányzat traktora 
nem képes a helyi közutakon a lehullott hó eltakarítására, a feladat ellátására alkalmas 
munkagéppel rendelkező vállalkozót bízzon meg. A Képviselő-testület megbízza Kovács István 
polgármestert azzal, hogy a téli időjárásra történő felkészülés érdekében vásároljon az 
önkormányzat részére közút lezárására alkalmas eszközöket (tábla, korlát).” 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

66/2013.(XII. 10.) képviselő-testületi határozat:  
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Kovács István polgármestert arra, hogy rendkívüli hó 
helyzet esetén, amennyiben az önkormányzat traktora nem képes a 
helyi közutakon a lehullott hó eltakarítására, a feladat ellátására 
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alkalmas munkagéppel rendelkező vállalkozót bízzon meg. 
A Képviselő-testület megbízza Kovács István polgármestert azzal, hogy 
a téli időjárásra történő felkészülés érdekében vásároljon az 
önkormányzat részére közút lezárására alkalmas eszközöket (tábla, 
korlát).  
Felelős: Kovács István polgármester 
Határidő: 2013. december 31.  

 
5. Napirendi pont:  
Kovács István polgármester ismertette a 2014. évi munkatervet.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A hivatal szűkülő kapacitásai miatt összevontunk üléseket, 
így az ülések száma kevesebb lett, de megszokott napirendi pont nem marad ki.   
 
Dr. Vargha András képviselő: Ez normális, inkább a két képviselő-testületi ülés 
közötti információáramlás hatékonyságát kellene növelni. Azzal egyetértek, hogy 
redukálni kell az ülések számát.  
 
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évi munkatervét a határozat 
mellékeltében foglaltak szerint állítja össze.” 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

67/2013.(XII. 10.) képviselő-testületi határozat: 
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évi 
munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint állítja össze. 
Felelős: Kovács István polgármester 
Határidő: folyamatos  

 
6. Napirendi pont:  
Kovács István polgármester ismertette a 2014. évi rendezvény-naptárt.  
 
Dr. Vargha András képviselő: A Tízforrás Fesztiválhoz kapcsolódóan valamilyen 
gitárkoncertet szívesen előkészítek idén is. Gondolom, Grubits János is jelezni fogja a 
rendezvényeit. A pásztorjátékot jövőre is vállaljuk feleségemmel, Zsuzsával együtt. 
A gyerekkarácsony és a Csilla-hegyi advent hagyományát is folytatjuk.  
 
Kovács István polgármester: Kérlek, írd le az időpontokat.  
 
Dr. Vargha András képviselő: A Csilla-hegyi adventet a többi programhoz igazítjuk. 
A pásztorjátéknak adott az időpontja, a Tízforrás Fesztiválnál szintén igazodunk. Az 
I. Világháború kitörésének 100. évfordulójára is jó lenne egy ünnepséget szervezni, a 
megújult Hősök terén.  
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Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
rendezvény-naptárát a határozat mellékletében foglaltak szerint állítja össze.” 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

68/2013.(XII. 10.) képviselő-testületi határozat: 
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2014. évi rendezvény-naptárát a határozat 
mellékletében foglaltak szerint állítja össze. 
Felelős: Kovács István polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
7. Napirendi pont:  
Kovács István polgármester felkérte dr. Jakab Zsolt jegyzőt ismertesse az 
előterjesztést.  

 

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet előírása szerint minden 
önkormányzatra külön „Stratégiai Ellenőrzési Tervet” és „Éves Ellenőrzési Tervet” 
kell készíteni. Önkormányzatunk tekintetében a belső ellenőrzést a Sopron és 
Térsége Önkormányzati Társulás látta el eddig és látja el a jövőben is. A terveket 
előterjesztésünkhöz csatoltuk, kezdeményezve azok jóváhagyását. 
 

Dr. Jakab Zsolt jegyző ismertette a Stratégiai Ellenőrzési Terv és az Ellenőrzési Terv 
tervezetét.  

 

Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
Stratégiai Ellenőrzési Tervét” és „Belső Ellenőrzési Tervét” 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:  
 

69/2013.(XII. 10.) képviselő-testületi határozat:  
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2014. évi „Stratégiai Ellenőrzési Tervét” és „Belső 
Ellenőrzési Tervét” a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint 
jóváhagyja.  
Felelős: Kovács István polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
8. Napirendi pont:  
a) Kovács István polgármester: Lezajlott a betlehemi ünnepség. Köszönöm a 
nemzetiségi önkormányzatnak és a faluszépítőknek, hogy megszervezték. Sikeres 
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volt a Mikulás napi és az Idősek napi rendezvény is. Elég sokan voltunk, mindenki 
jól érezte magát. A gyermekkarácsony és a Csilla-hegyi advent van még hátra ebben 
az évben.  
 
b) Dr. Jakab Zsolt jegyző: Az előző ülésen hozott döntéseknek megfelelően az E.ON-
nal a kedvezőbb árú elektromos energia beszerzésére a szerződéseket aláírtuk; a 
Soproni Vízmű Zrt-vel és a társönkormányzatokkal a vízi-közmű vagyon tárgyában 
a módosított bérleti szerződést megkötöttük; a termálfürdőn az épületfeltüntetéshez 
a tulajdonosi hozzájárulást az erről szóló megállapodás aláírásával kiadtunk; a 
nagycenki önkormányzatot a nagycenki külterületi ingatlan tulajdonrészének 
eladásáról értesítettük. 

 
c) Dr. Jakab Zsolt jegyző: Miként azt az előző ülésen jeleztük, a kormányhivatal a 
mai nap megküldte törvényességi felhívását a telekadóról szóló önkormányzati 
rendelet 3. § (2) bekezdésével szemben, amely jogszabálysértő módon biztosít 
adókedvezményt lakcím-bejelentéshez kötötten. Ezért az érintett rendelet 
módosítását fogjuk kezdeményezni a képviselő-testület soron következő ülésén. 
 
d) Dr. Vargha András képviselő: A Csilla-hegyi advent időpontja december 22., 
vasárnap 16,00 óra. Az ünnepség Gökler Máriánál lesz. Kérem, hogy az 
önkormányzat segítsen kinyomtatni és széthordani a meghívókat, egy héttel 
korábban. A sörpadokból néhány garnitúrát szeretnénk elkérni.  
 
e) Dr. Vargha András képviselő: Szépen készül a kerékpárút. Helyenként azonban 
mélynek, veszélyesnek gondoljuk az árkot, laza a padka.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A műszaki átadás-átvétel mára volt összehívva. A 
problémákat napokon belül konkrétan meg kell jelölni, nekem elküldeni, és én 
továbbítani fogom. 
 
f) Dr. Vargha András képviselő: A sárga burkolati jelek mellett jó lenne burkolatba 
festeni a veszélyt jelző táblát is. 
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A terv csupán a lassító csíkokra vonatkozott. Sárga hátterű, 
négyszög alakú veszélyt jelző tábla gondolata ugyan felmerült, de a közútkezelő 
álláspontja szerint ez csak olyan helyre indokolt felállítani, ahol már több baleset 
történt.   
 
g) Dr. Vargha András képviselő: Ugyanebben a kereszteződésben Sopron irányába 
hiányzik a közvilágítás. Gondolom, ez önkormányzati feladat…  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Igen, a közvilágítás létesítés önkormányzati feladat. Nem 
olcsó. Ha járda lenne az út mellett, kötelező lenne kiépíteni.   
 
Vargha András: Úgy tudom, a belterület határát jelző település tábláig is meg kell 
építeni.  
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Dr. Jakab Zsolt jegyző: Elképzelhető, foglalkozni kell vele.   
 
10. Napirendi pont:  
Kovács István polgármester hivatkozta arra, hogy személyes adatokat érintő ügy 
következik - zárt ülést rendelt el.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző a zárt ülés befejezését követően kihirdette, hogy a képviselő-
testület az egyetlen Bursa Hungarica ösztöndíj iránti kérelmet benyújtó hallgató 
igényét támogatta, részére 10 hónapon keresztül havi 5 ezer forint támogatást 
állapított meg.  
 
Kovács István polgármester: Valamennyi hidegségi lakosnak kellemes ünnepeket és 
boldog újévet kívánok.  
 
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Kovács István polgármester az ülést 20 óra 20 
perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Kovács István 
polgármester 

 
 
 
 

dr. Jakab Zsolt 
jegyző  
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Melléklet: 

 meghívó; 

 jelenléti ív; 

 melléklet a 64/2013.(XII. 10.) képviselő-testületi határozathoz (Sopron és Térsége 
Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás); 

 Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
megállapodása; 

 a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2005.(I. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2013. rendelet-tervezet; 

 a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2005.(I. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2013.(XII. 21.) rendelet; 

 melléklet a 67/2013.(XII. 10.) képviselő-testületi határozathoz (2014. évi munkaterv); 

 melléklet a 68/2013.(XII. 10.) képviselő-testületi határozathoz (2014. évi rendezvény-
naptár); 

 melléklet a 69/2013.(XII. 10.) képviselő-testületi határozathoz (az Önkormányzat 
2014. évi „Stratégiai Ellenőrzési Terve és „Belső Ellenőrzési Terve”). 

 


