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J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 11-
én 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 
  

Ülés helye:  Hidegség, Faluház ülésterme 
 

Jelen vannak: Kovács István  polgármester 
   Dr. Jakab Zsolt  jegyző 

 

Hipságh Lajos  alpolgármester 
Horváth Péter  képviselő 
Horváth-Mihók Márta képviselő 
Dr. Vargha András  képviselő 
 
Herbst Zoltánné  gazdálkodási referens  

   Vargháné Horváth   óvodavezető 
Bernadett  

 
Kovács István polgármester: Szeretettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, 
jegyző urat, valamint Vargháné Horváth Bernadett óvodavezetőt, és Herbst 
Zoltánné gazdálkodási referenst.   
 
Kovács István polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mivel annak valamennyi, 5 tagja jelen van. Napirendnek a 
meghívóban közölt témákat javasolta két változtatással. 
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A napirendi pontok sorrendje megváltozott, mivel két új 
pontot is javasolt polgármester úr felvenni: 2. napirendi pontként az önkormányzat 
2013. évi költségvetésének módosítását, 3. napirendi pontként pedig a közbeszerzési 
terv elkészítését. Mindkettő alapvetően technikai jellegű, természetesen ismertetjük, 
hogy miről szól.  
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

5/2014.(II. 11.) képviselő-testületi határozat:  
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. 
február 11-i ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
1. Napirendi pont: 

http://www.hidegseg.hu/
mailto:hidegseg@hidegseg.hu
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Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet 
megalkotása; - döntés a hidegségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
támogatásáról. A Tündérrózsa Óvoda költségvetése tervezetének 
véleményezése 

Előadó: Kovács István polgármester 
2. Napirendi pont: 
Döntés az óvodai ellátás és szociális étkeztetés, továbbá 
gyermekétkeztetés feladatellátásának finanszírozásáról szóló 
megállapodás hatályának meghosszabbításáról 
Előadó: Kovács István polgármester 
3. Napirendi pont: 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 25.) 
rendelet módosítása 
Előadó: dr. Jakab Zsolt jegyző 
4. Napirendi pont: 
A helyi közbeszerzési terv összeállítása 
Előadó: dr. Jakab Zsolt jegyző 
5. Napirendi pont: 
A Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás Társulási 
megállapodása módosításának jóváhagyása 
Előadó: Kovács István polgármester 
6. Napirendi pont: 
Döntés új települési üdvözlőtáblák készítéséről 
Előadó: Kovács István polgármester 
7. Napirendi pont: 
A telekadóról szóló 18/2005.(X. 19.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előadó: Kovács István polgármester 
8. Napirendi pont: 
A hidegségi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek 
biztosítására megkötött megállapodás felülvizsgálata  
Előadó: Kovács István polgármester 
9. Napirendi pont: 
Döntés az Önkormányzat tagságának fenntartásáról az Alpokalja-Ikva 
mente LEADER Egyesületben 
Előadó: dr. Jakab Zsolt jegyző  
10. Napirendi pont: 
A Fertő utca csapadékvíz elvezetését biztosító zárt csatorna (és árok) 
tisztítása 
Előadó: Kovács István polgármester 
11. Napirendi pont:  
Az ún. hulladékudvar, Fő u. 15. szám alatti ingatlan felőli kerítésének 
megépítése 
Előadó: Kovács István polgármester 
12. Napirendi pont: 
Tájékoztatók, bejelentések 
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  Előadó: Kovács István polgármester 

13. Napirendi pont:  
Döntés tűzifa támogatásról 

  Előadó: Kovács István polgármester 
 Előadó: Kovács István polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
1. Napirendi pont:  
Kovács István polgármester: A rendelettervezet és a hozzá tartozó előterjesztések 
kiküldésre kerültek (költségvetési rendelettervezettel együtt benyújtott táblázatok 
mellékelve). Megkérem a gazdálkodási referenst, Herbst Zoltánnét, nagy vonalakban 
ismertesse az önkormányzat költségvetését, hogy az idén milyen pénzekből 
gazdálkodunk.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Előtte még szeretném ismertetni a változásokhoz 
kapcsolódóan, hogy kiosztásra került egy anyag az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséhez. A rendelet szövegét a 2. oldalon pontosítottuk. Több mellékletet be 
kell nyújtani a rendelet megalkotásával egyidejűleg. Ígértük az előterjesztésben, hogy 
kiosztjuk az előirányzat felhasználási ütemtervet az ülésen. Ez teljesen technikai 
jellegű, a kiadások és bevételek tervezett előirányzataihoz igazodik. Ez csak egy 
ütemterv, egy tájékoztató tábla, nem része a rendeletnek. A rendelet megalkotásán 
túl az első napirend keretében lesz tárgyalva az óvoda költségvetésének a 
véleményezése, ehhez új anyagot nem küldtünk ki. Van viszont egy újdonság, ezt 
most osztottuk ki: kiegészítés az első napirend előterjesztéséhez címmel. Ebben van 
egy határozati javaslat és mögötte két táblázat, az adósságot keletkeztető ügyletekből 
származó fizetési kötelezettségekről. Ez törvényi előírás, újdonság, ami eddig nem 
volt. Mivel mi nem kívánunk hitelt felvenni, adósságot keletkeztetni, ezért a miénk 
„nemleges”. Az első táblázat 2014. évre vonatkozik, a másik a következő 3 évre.  
 
Herbst Zoltánné gazdálkodási referens: Hidegség Község Önkormányzata 2014. évi 
költségvetését 48 millió 544 ezer Ft bevételi és kiadási oldallal terveztük meg. A 
bevételek nagyobb része természetesen állami támogatásokból áll. A tavalyi évvel 
összehasonlítva kicsit csökkenő tendenciát mutat. Ez abból adódik, hogy tavaly az 
önkormányzati hivatal működésének támogatását Hidegség kapta meg és úgy adta 
át Hegykőnek. Az idei évtől az új szabályozás szerint közvetlenül a Hegykői Közös 
Önkormányzati Hivatal kapja meg. Ezért van az, hogy 7 millió 771 ezer Ft támogatást 
kaptunk a tavalyi 9 millió 300 ezer Ft-tal szemben. A működési támogatás száma 
kedvezőbben alakult a tavalyihoz képest, ami 4 millió 569 ezer Ft volt. Az államtól 
kapott támogatások egyébként is kedvezőbben alakultak, tavaly pl. az általános 
feladatokra 3 millió Ft-ot kaptunk, az idén 4 millió Ft-ot. Ugyanilyen pozitív változás 
a többi összes: zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatására tavaly 
825 ezer Ft-ot kaptunk, idén pár ezer Ft-os emelkedés van. Az „elvonásunk” tavaly 
1 millió 100 ezer Ft volt, az idén csak 232 ezer Ft. Így jött össze a 7 millió 771 ezer Ft-
os bevétel. A másik nagy támogatása az önkormányzatnak a felhalmozási célú 
támogatás: ez a LEADER pályázat, amit a község a faluház bővítésére és a Hősök tere 
burkolására nyert. Valamint a támfalas pályázatból még 1 millió Ft-nak vagyunk a 
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várományosai. Így jött össze a 15 millió 689 ezer Ft-os támogatás. Közhatalmi 
bevételek között szerepelnek az adók, ezek a kivetések alapján kerültek 
meghatározásra. Reméljük, hogy jelentősebb változások ebben nem lesznek. 
Működési bevételek között a legnagyobb összeg a vízi-közmű bérleti díja. 
Ugyanilyen összeggel fog szerepelni majd a kiadások között, ez kb. 6 millió Ft. A 
múlt évet szerény pénzmaradvánnyal zártuk, 1 millió 209 ezer Ft volt a számlán. Így 
számolunk 48 544 ezer Ft összes bevétellel. Az önkormányzatnak van jelenleg 
6 millió 526 ezer 855 db tőkegarantált pénzpiaci alap értékpapírja, amelynek 
árfolyamértéke 10 millió 605 ezer Ft. Ez egy tartalék. Az önkormányzat a kiadásokat 
a bevételeiből tudja fedezni, ha ez mégsem sikerülne, ez a tartalék igénybe vehető. A 
kiadásokról: a tavalyi év tapasztalatai alapján kerültek megállapításra, 
költséghatékonyan. Itt is a legnagyobb kiadás az önkormányzati épület felújítása, a 
Hősök tere burkolása. Ez a vízi-közmű beruházással együtt összesen 20 millió 551 
ezer Ft-ot tesz ki. A működési kiadásoknál teljes mértékben a takarékosság elve 
érvényesül. A felhalmozási kiadásnál szerződés köt bennünket, ezeket fizetni kell. A 
költségvetés arra épült, hogy a 15 millió Ft körüli összeget - amit a LEADER 
pályázaton nyertünk - ebben az évben meg is kapjuk. Megpróbáljuk lehívni, hogy a 
bevétel és a kiadás is ebben az évben realizálódjon, mert, ha ez nem történik meg, 
akkor sajnos a tartalékhoz kell hozzányúlnunk. A részletezéseket mindenki 
megkapta arról, hogy miként alakulnak a személyi juttatások, a járulékok, a dologi 
kiadások. Dologi kiadásokról annyit, hogy az önkormányzatot is érinti a 
rezsicsökkentés, az elszámoló számlákon lesz feltüntetve, abba épül bele. Hogy ez 
mennyi lesz, erről tapasztalati adatunk még nincsen. Reméljük, hogy érződik majd. 
Ennyit kívántam kiegészítésként az előterjesztéshez elmondani.  
 
Horváth-Mihók Márta képviselő: Jó lenne, ha lenne egy olyan táblázatunk is, 
amelyben látjuk, mekkora volt a tavalyi előirányzat és abból mi valósult meg, ha 
lehet megvalósulásról beszélni. Nekünk egyszerűbb lenne.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Véleményem szerint éppen bonyolultabb lenne, ha még 
mellé kerülnének további adatok. Ez egy rendelet-tervezet és ennek megvan a maga 
formai előírása, nem rakhatjuk bele a tavalyi számokat.  
 
Horváth-Mihók Márta képviselő: Érthető, de mivel nekünk nincs pénzügyi 
bizottságunk, ahol előzőleg megbeszélést tartanak, ezért lenne jó, ha egymás mellett 
látnánk, mi az, amit tavaly gondoltunk, és mi az, ami megvalósult belőle.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Hogy mi valósult meg, azt a 3. negyedéves gazdálkodási 
beszámolóból lehet látni részletesen, és ilyen lesz a zárszámadási rendelet, aminek 
április 30. a határideje. Ott lehet látni, miként alakultak a tavalyi számok. 
 
Kovács István polgármester: Lehetne csinálni egy ilyen táblázatot az 
elkövetkezendőkben. Lenne nekem is egy kérésem, mivel én a Tízforrás Fesztivál 
összegét kivetettem a tervezetből. Ez kb. 250 ezer Ft lenne, ennyivel módosítaná a 
kiadásunkat 2014-ben, ugyanis még a 2012, 2013. évi Tízforrás Fesztivál költségét 
nem rendeztük Hegykő felé. Ezt a költségvetésben kalkulálni kellene.  
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Herbst Zoltánné gazdálkodási referens: Ebben az esetben ez az összeg a tartalékot 
fogja csökkenteni. A tartalék így 1 millió 207 ezer Ft. 
 
Horváth-Mihók Márta képviselő: A templom feljárónál a napenergiás lámpák 
megrongálódtak, erre valami megoldást kéne találni, ezt is lehetne a tartalékból 
finanszírozni. Persze még megbeszélés kérdése, hogy mi legyen a megoldás. Jó lenne, 
ha idén megvalósulna. 
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A következő ülésen napirendre vesszük. Utánanézek az 
ügynek. 
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Mielőtt a költségvetést elfogadjuk, kezdeményezem a 
határozathozatalt az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatban. Az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés 
keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása 
alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét 
határozatban kell megállapítani. A képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, 
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – 
évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. A saját 
bevételek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeket (ami Hidegség esetében 0,- Ft) 2014. évre vonatkozóan a határozati 
javaslat 1. melléklete, a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan a határozati 
javaslat 2. melléklete tartalmazza.  
 
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint 
az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2014. évi és az ezt követő 
három évre várható összegét a határozat 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint 
jóváhagyja. 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

6/2014.(II. 11.) képviselő-testületi határozat:  
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját 
bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek 2014. évi és az ezt követő három évre várható 
összegét a jelen határozat 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint 
jóváhagyja. 
Felelős: Kovács István polgármester 
Határidő: azonnal  
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Horváth Péter képviselő: Egy kérdésem lenne: az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
támogatása bekerült-e a támogatások közé? 
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A költségvetés tervezésénél figyelembe vettük, a 
költségvetési rendelet tervezetében szerepeltettük. Ha ezzel a támogatással a 
képviselő-testület egyetért, nem kell külön döntést hozni erről.  
 
Kovács István polgármester: Az elnök, Kiss Balázs adta be a kérelmüket, amit 
megküldtünk (mellékelve). Kb. 150 ezer Ft-ról van szó. Javaslom, hogy támogassuk 
őket. Részletesen leírta, mire fordítják a pénzt. 
 
Horváth-Mihók Márta képviselő: Van-e beszámolási kötelezettségük, hogy amit 
terveztek, azt meg is valósították-e, és valóban arra használták a pénzt? 
 
Kovács István polgármester: Az önkormányzathoz mindig bejuttatták a számlákat a 
beszerzésekről, költségekről. Nem egy összegben kapják meg a pénzt, hanem hozzák 
a számlákat, akár nevezési díjról, stb. és az önkormányzat ezt rendezi.  
 
Dr. Vargha András képviselő: Egyetértek a megemelt támogatással. 
 
Kovács István polgármester javasolta az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 2/2014. önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett rendelet-
tervezet szerint. 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testülete 5 igen szavazattal megalkotta a 2/2014. 
önkormányzati rendeletet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (mellékelve).  
 
Kovács István polgármester: Térjünk át a Tündérrózsa Óvoda költségvetés 
tervezetének véleményezésére. Előadónk Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető, 
kérem, ismertesse a tervezetet. 
 
Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető: A Tisztelt Képviselők megkapták az 
előterjesztést (mellékelve). Az óvoda mindhárom intézményi egységének külön van 
lebontva a költségvetése. Mindegyik intézménynek két részből áll a költségvetése, 
egyrészt a személyi kiadásokból, másrészt a dologi, üzemeltetési költségekből. Ha a 3 
intézmény költségvetését összeadjuk, akkor 107 milliós költségvetése van az 
óvodának, ebből a hegykői székhelyóvoda költségvetése a legnagyobb. A 
költségvetésben a tavalyi évhez képest a bérekben van jelentős változás: emelkedett 
az óvodai dolgozók fizetése, ezt már tartalmazza a költségvetés. Így a bevételek is 
változtak az előző évhez viszonyítva. Sokkal kedvezőbb mutatók lesznek a 2014-es 
évben. A dologi résznél, a fenntartási költségeknél: a víz, gáz, villany az előző évek 
tapasztalatai alapján lettek tervezve. A kis értékű tárgyi eszközök, készletbeszerzések 
nem jelentős tételek, ezek a napi működéshez szükségesek. A konyha 
költségvetésében van még egy jelentősebb összeg, az élelmiszer beszerzés, a dologi 
rész emiatt lesz ilyen magas. A hegykői óvoda kiadása azáltal is változott, hogy a 
konyhában korábban 5-en voltak, most csak 4-en, 1 fő ugyanis átkerült a 
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Tündérrózsa Óvodába, mint óvodatitkár. Lényegében ugyanazt a feladatot végzi, 
amit a konyhán is megtett előzőekben. Egy fő nyugdíjba készül, betölti a 40 éves 
munkaviszonyt. A költségvetés tartalmazza a jubileumi jutalmát és a felmentési időre 
járó juttatásokat. Hasonlóan a korábbi évekhez, a költségvetés nagyon részletesen ki 
van dolgozva. Ennek köszönhetően az év elején tervezett költségvetésen szinte nem 
kellett tavaly módosítani.  
 
Kovács István polgármester megköszönte a tájékoztatót és a következő határozati 
javaslatot tette fel szavazásra: „Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tündérrózsa óvoda 2014. évi 107 219 ezer Ft főösszegű költségvetésében foglaltakkal egyetért, 
azt Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testülete felé jóváhagyásra javasolja.” 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

7/2014.(II. 11.) képviselő-testületi határozat:  
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tündérrózsa óvoda 2014. évi 107 219 ezer Ft főösszegű költségvetésében 
foglaltakkal egyetért, azt Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete felé jóváhagyásra javasolja.  
Felelős: Kovács István polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
2. Napirendi pont:  
Kovács István polgármester: Az előterjesztést kiküldtük (mellékelve). Kérdezem az 
óvodavezetőt: hány hidegségi gyerek jár az óvodába? 
 
Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető: Jelenleg 6 hidegségi gyermek jár a 
fertőhomoki és 6 gyermek a hegykői óvodába.  
 
Kovács István polgármester: Tehát 12 hidegségi gyermek jár az óvodába. Így 
Hidegség 2014. évben 782 816 Ft-tal plusz az étkeztetéshez 400 ezer Ft-tal kell, hogy 
hozzájáruljon a hegykői óvoda költségvetéséhez. 
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Az előterjesztésben leírtuk, hogy a 2013-es évben, 
szeptemberben a tavalyi étkeztetés 2. félévére 698 ezer Ft hozzájárulást 
prognosztizáltunk. Le van írva, hogy 270 ezer 800 Ft lett csak ténylegesen. Évközben 
mondtam, hogy bízunk benne, nem fogjuk túllépni ezt a keretet, ami a tavalyi 
költségvetésben szerepelt erre. Nem is léptük túl, sőt a közel 700 ezer Ft-os 2. félévi 
hozzájárulásban, 400 ezer Ft-ot utalt át Hidegség a gesztor település, Hegykő 
önkormányzatának, amiből 128 ezer Ft túlfizetés keletkezett. Ez az idei 
hozzájárulásba nyilvánvalóan beszámításra került. Lényeges dolog, hogy tavaly, 
amikor a finanszírozásról beszéltünk, és a fél év prognosztizálása alapján 1,4 millió Ft 
lett volna az éves hozzájárulás, ez a jelenlegi információk szerint csupán 782 ezer Ft 
lesz. Azt is leírtuk, hogy miért lett a tavalyi szám jelentősen kevesebb, mint a 
tervezett: egyrészt lett egy jelentős, 3 millió Ft-os megtakarítás a gazdálkodásban, 
másfelől növekedett a gyermeklétszám. A hidegségi gyermekek száma ugyanakkor 
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nem változott, ilyen módon az osztószám sem változott. Szeptembertől volt 
pedagógus béremelés, melynek az állam megadta a különbözetét, a bérek fedezetét, 
ez is segítség volt, sőt az az átszervezés is, melyet az óvodavezető említett: 1 személy 
áthelyezése óvodán belül az óvodai részleghez, mivel a gyermeklétszám elérte a 100-
at - az új csoportszoba bővítésnek köszönhetően is - és ez lehetővé tette, hogy 
óvodatitkárt alkalmazzunk, akinek a bére elszámolható állami támogatásként. A 782 
ezer Ft-ba már benne vannak ezek a számok, melyet Hidegségnél prognosztizáltunk 
egész éves szinten. A másik dolog az étkeztetés: most már 70 ezer ételadag készül 
éves szinten az óvodában, ami a 3 falunak az óvodai, iskolai és szociális étkeztetését 
látja el, és kisebb részben munkahelyi étkeztetést is. Attól függően, hogy kik, hol 
veszik igénybe, ott van egy elszámolási kötelezettség, ez a szám is csökkenő 
tendenciát mutat, mert 2012-ben még több, mint 500 ezer Ft volt a hidegségi költség, 
2013-ban kb. 400 ezer Ft, amit az idei évben hasonló összeggel becsültünk meg. A 
2014. évi költségvetési számadatok – különös tekintettel a Tündérrózsa Óvoda 
költségvetésének és állami finanszírozása mértékének – ismeretében 
kezdeményezzük döntés hozatalát a megállapodás időbeli hatályának 
meghosszabbításáról, ill. ennek hiányában az érintett kötelező feladatok ellátásról. 
 
Kovács István polgármester: Akkor erre kérünk javaslatot a képviselő-testület 
tagjaitól: határozott, vagy határozatlan időre legyen változtatva? 
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Javaslom, legyen további egy évvel, 2014. december 31-ig 
meghosszabbítva. 
 
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 
2014. évre vonatkozóan – 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:  
 

8/2014.(II. 11.) képviselő-testületi határozat:  
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai 
ellátás és szociális étkeztetés, továbbá gyermekétkeztetés 
feladatellátásának finanszírozásáról szóló megállapodást 2014. évre 
vonatkozóan – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint – 
jóváhagyja. 
Felelős: Kovács István polgármester 
Határidő: azonnal  

 
3. Napirendi pont:  
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Kiosztottunk egy rendelet-tervezetet, amihez kapcsolódik a 
módosuló előirányzatok jegyzéke (mellékelve). Rendkívüli módon csűrik-csavarják 
azokat a szabályokat, hogy milyen határidővel mit, hogyan kell elfogadni, nagyon 
komplikált. Megoszlanak a vélemények arra vonatkozóan, hogy az előző évi 
költségvetés utolsó módosítását, ami a tényadatokkal módosítja a költségvetést, a 



 9 

zárszámadási rendelettel egyidejűleg elegendő-e elvégezni, mert ez korábban mindig 
így történt. Most egy olyan megfogalmazás van a törvényben, hogy a költségvetési 
beszámoló elkészítéséig kell, hogy az előző évi utolsó módosítást a képviselő-testület 
elvégezze. Szerintünk előbb legyen meg, mint utóbb, másfelől könnyen áttekinthető, 
néhány tétel módosul csupán, állami tételek, amelyek plusz támogatáshoz kötődnek 
mind bevételi, mind kiadási oldalon. Másfelől a vízi-közmű bérleti díjához 
kapcsolódó bérleti díj, illetőleg felújítási, felhalmozási kiadás. Ténylegesen nem érinti 
a költségvetésünket. Átadom a szót Herbst Zoltánné gazdálkodási referensnek.  
 
Herbst Zoltánné gazdálkodási referens: 357 ezer Ft-ról van szó, ami bevétel abból 
adódott, hogy kaptunk szociális tűzifa támogatást, lakásfenntartási támogatást, 2012 
évről áthúzódott bérkompenzációt. Ezekkel meg kell emelni a kiadások fő összegét. 
A kiadások is ezeknek a dolgoknak a felsorolásával kezdődnek, illetve van egy 
technikai jellegű dolog, egy 578 ezer Ft-os összeg: a vízi-közmű beruházásoknál 
alapesetben ugyanannyi a bérleti díj, mint a felújítás. Túlléptük valamennyivel ezt a 
díjat, de az ÁFA befizetés címből tudjuk kompenzálni. A beruházás kiemelt kiadás, 
ott eltérés nem lehet. Így összességében 357 ezer Ft-tal növeltük meg a költségvetés 
főösszegét, tehát jórészt az állami támogatások és a vízi közmű bérleti díja végett.  
 
Kovács István polgármester javasolta az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló 2/2013. (II. 25.) rendelet módosításáról szóló 3/2014. önkormányzati rendelet 
megalkotását, az előterjesztett rendelet-tervezet szerint. 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testülete 5 igen szavazattal megalkotta az Önkormányzat 
2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 25.) rendelet módosításáról szóló 3/2014. 
önkormányzati rendeletet (mellékelve).  
 
4. Napirendi pont:  
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A közbeszerzésekről szóló törvény szerint a helyi 
önkormányzat a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig éves 
összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett 
közbeszerzéseiről. A mai ülésen elfogadott költségvetési rendeletben nincs olyan 
felhalmozási kiadás, amely közbeszerzési értékhatárt érne el. Ez tehát egy 
„nemleges” terv, azt javaslom, így hagyja jóvá a képviselő testület. 
 
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
közbeszerzési tervét – a 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:  
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9/2014.(II. 11.) képviselő-testületi határozat:  
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét – a határozat 
mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja.  
Felelős: Kovács István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

5. Napirendi pont: 
Kovács István polgármester felkérte dr. Jakab Zsolt jegyzőt az előterjesztés 
ismertetésére.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Kötelezően ellátandó feladat a szociális szférában a házi 
segítségnyújtás és a családsegítés, valamint a gyermekvédelmi ágazatban a 
gyermekjóléti szolgáltatás. Ezeknek a szolgáltatásoknak az ellátását 
önkormányzatunk úgy biztosítja, hogy tagja a Fertőd Mikro-térségi Szociális 
Intézményi Társulásnak. Ez a társulás tartja fenn ezt a hasonló nevű intézményt. Ez 
az intézmény eddig nem sok pénzünkbe került, az összes közül csak a házi 
segítségnyújtásért kell térítési költséget fizetni. Ez jelképes 80 Ft/óra díj volt. A 
Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás Társulási megállapodásáról 
legutóbb 2013. június 4-i ülésén tárgyalt és döntött a képviselő-testület. A döntés 
lényege volt, hogy Hidegség Önkormányzata a házi segítségnyújtás, a családsegítés 
és a gyermekjóléti szolgáltatás kötelező feladatát a társulás által fenntartott 
intézmény keretében kívánja a jövőben is ellátni. A társulási tanács 2014. február 4-i 
ülésén döntött az állami támogatással és térítési díjakkal le nem fedett működési 
költségek finanszírozásáról. Amit ők számoltak ki, amit az állami támogatás nem 
fedez a költségvetésükben, az egy 6 millió Ft körüli összeg. Én ezt furcsállom, 
ugyanis mint láttuk, kedvezően alakultak más intézményeinknél ezek a támogatások. 
Gyakorlatilag 2,2-2,3 millió Ft-ba kerül az összes intézményünk működtetése éves 
szinten, ilyen még nem volt. Mivel a meghívó készítése után derültek ki a számok, ez 
az összeg a költségvetésünkben nincs benne. Többféle verzió volt a megosztására, a 
polgármesterek azt fogadták el, a melyben a költségek 50%-a lakosságszám 
arányosan, 50%-a az adott településről ellátottak száma szerint oszlik meg a 
fenntartó települések között. A tárulási megállapodás módosítása ezt a 
költségmegosztást tartalmazza. A Társulási Tanács ülésén a térítési díjak összegéről 
is döntés született, amelyről – álláspontunk szerint – Fertőd Városa alkot rendeletet. 
Én a mai napig nem tudok pontos térítési díjakat, ha az ő számításuk alapján 
számolok, a 6-6,5 millió Ft-ot visszaosztom a gondozási órákkal, akkor 710,- Ft körüli 
összeg jönne ki óradíjra. Ez a 80 Ft-hoz képest óriási ugrás, így én úgy gondolom, 
hogy 400-500,- Ft körüli összeg lesz. Mindenesetre valamilyen köztes állapottal 
kalkulálták ki azt, hogy a jelenlegi körülmények között 110-120 ezer Ft körül 
alakulna Hidegség hozzájárulása az intézmény fenntartásához. Most a képviselő-
testületnek a társulási megállapodást kellene jóváhagynia minősített többséggel, ami 
az állami normatíva által és a térítési díjjal nem fedezett összegek felosztásáról szól 
az önkormányzatok között, az említett 50-50%-os arányban. 
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Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőd Mikro-térségi Szociális 
Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosítását - 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:  
 

10/2014.(II. 11.) képviselő-testületi határozat:  
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőd 
Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás Társulási 
megállapodásának módosítását - a jelen határozat mellékletében 
foglaltak szerint - jóváhagyja. 
Felelős: Kovács István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6. Napirendi pont: 
Kovács István polgármester: Azt mindenki tudja, hogy a települési jelzőtábláink elég 
rossz állapotban vannak, a Petőfi utcait ki is szedtük. Elrohadtak, szinte lehetetlen 
már rendbe hozni őket. El kellene dönteni, hogy akarunk-e táblát továbbra is. 
Amennyiben akarunk, két ajánlat érkezett be. Azt nem látom a két ajánlatban, hogy 
az ár tartalmazza-e a kihelyezéseket is, vagy csak a gyártást, bár én úgy veszem ki, 
hogy csak a gyártást tartalmazza. Az áll benne, hogy vas tartókkal rögzítve. Én úgy 
gondolom, hogy azoknak kell egy beton alap. Mindenekelőtt azt döntsük el, hogy 
akarunk-e ilyen táblákat csináltatni. 
 
Horváth-Mihók Márta képviselő: Milyen lesz a tábla? Ugyanolyan, mint az előző? 
 
Kovács István polgármester: Ugyanúgy fog kinézni, mint ahogyan most van. 
 
Horváth-Mihók Márta képviselő: Ha ugyanaz a tartalom, akkor csak azt kell 
eldönteni, hogy melyik ajánlatot válasszuk. Nyilván, amelyik olcsóbb.  
 
Horváth Péter képviselő: A legolcsóbb megoldás, ha nem teszünk ki táblát. 
 
A képviselő-testület egyetért abban, hogy csináltassanak új táblákat. 
 
Kovács István polgármester: Akkor tehát egyetértünk abban, hogy legyen, de 
valamennyi költségünk még lesz ezen felül a kihelyezésre. Olyan nagy összeg nem 
lehet, 10-15 ezer Ft körülbelül táblánként. 
 
Vargha András képviselő: Akkor hány tábláról van szó? 
 
Kovács István polgármester: 3 db. 
 
Vargha András képviselő: Tehát az olcsóbbik ajánlat negyedmillió forint. Formájára 
ugyanaz? 
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Kovács István polgármester: Igen, teljesen ugyanaz, az olcsóbbik ajánlat 
vörösfenyőből van. Nekem az volt a kérésem, hogy ne puhafából, hanem kemény- 
vagy vörös fából legyen, az köztudott, hogy nem fog tönkre menni 5 év alatt. Úgy 
gondolom, hogy vörös fenyőből 15-25 évig eláll. 
 
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 db üdvözlőtábla elkészítését 
rendeli meg Fábiánkovits József 9491 Hidegség, Fertő u. 47. székhelyű vállalkozótól, 
egyenként 85 ezer Ft vállalkozási díjért.” 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

11/2014.(II. 11.) képviselő-testületi határozat:  
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 db 
üdvözlőtábla elkészítését rendeli meg Fábiánkovits József 9491 
Hidegség, Fertő u. 47. székhelyű vállalkozótól, egyenként 85 ezer Ft 
vállalkozási díjért. 
Felelős: Kovács István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Horváth-Mihók Márta képviselő: Kérdésem, hogy nem kellene-e a faluszépítőket 
megkérdezni a tábláról? 
 
Kovács István polgármester: A táblákat az önkormányzat helyezi ki. 
 
7. Napirendi pont: 
Kovács István polgármester felkérte dr. Jakab Zsolt jegyzőt az előterjesztés 
ismertetésére.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Miként a tavaly decemberi ülésen jeleztük, a kormányhivatal 
törvényességi felhívással élt a telekadóról szóló 18/2005.(X. 19.) önkormányzati 
rendelet 3. § (2) bekezdésében biztosított adókedvezmény miatt. A törvényességi 
felhívást megküldtük (mellékelve). A rendelet törvényességi felhívásban hivatkozott 
szabályának hatályon kívül helyezését javasoljuk. A módosítás nyilvántartásunk 
szerint jelenleg egy adózót érint. A kormányhivatal álláspontja szerint neki nem 
jogszerűen biztosítunk a 88% adókedvezményt, mert – leírják a törvényességi 
felhívásban – az alapján nem lehet adómentességet biztosítani, hogy az adózó milyen 
lakos. Én ezzel egyetértek, de nem tudom, miként lehetne mégis adókedvezményt 
biztosítani anélkül, hogy beépítené a telket. Vártam a javaslatot a kormányhivataltól, 
hogy miként módosítsuk a rendeletet, hiszen az adózót nem érheti hátrány év 
közbeni módosításkor, sőt az adóévet megelőző legkésőbb 30. napig ki is kell 
hirdetni azt a rendeletet. Tehát legkésőbb december 2-án ki kellett volna hirdetni, ha 
adót akarunk emelni, kedvezményt, vagy mentességet megvonni. A kormányhivatal 
álláspontja szerint ez nem vonatkozik erre az esetre, mert a jogszerűséget helyre kell 
állítani. Kértem én erre egy megerősítést, hogy mikor lépjen hatályba a módosítás. 
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Kérdeztem, mi történik akkor, ha mi ezt csak 2015. január 1-től léptetjük hatályba és 
az adózó fel tud erre készülni? Azt a választ kaptam, hogy év közben módosítsuk, de 
a 30 napos kihirdetési moratóriumra legyünk figyelemmel. Akkor ez április 1. lesz 
legkorábban. Mielőtt jöttem, újra hívtak a Kormányhivatalból, hogy találtak egy 
precedens ügyet és év közben sem lehet súlyosbítással terhelni az adózót. Én személy 
szerint ezzel egyetértek, ez egy nem fenntartható kedvezmény biztosítása, és 
méltányos az ingatlan tulajdonosa felé is. Tehát ma módosíthatjuk a rendeletet, de 
2015. január 1-jén fog hatályba lépni, az idei évben még nem kell neki adót fizetnie. 
 
Kovács István polgármester javasolta a telekadóról szóló 18/2005.(X. 19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2014. rendelet megalkotását, az 
előterjesztett rendelet-tervezet szerint. 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testülete 5 igen szavazattal megalkotta a telekadóról szóló 
18/2005.(X. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2014. önkormányzati 
rendeletet (mellékelve).  
 
8. Napirendi pont: 
Kovács István polgármester felkérte dr. Jakab Zsolt jegyzőt az előterjesztés 
ismertetésére.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Kiküldtük a nemzetiségi önkormányzattal való 
megállapodásunkat. Szeretném hangsúlyozni, jogszabályi előírásból fakad, hogy ezt 
a 2012-ben megkötött megállapodást felül kell vizsgálni. Idén még egyszer is felül 
kell majd vizsgálni, ha az új képviselő-testületek megalakulnak, 30 napon belül. Az 
önkormányzatnak biztosítania kell a nemzetiségi önkormányzati működés személyi 
és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodni kell a működéssel kapcsolatos végrehajtási 
feladatok ellátásáról. Ezt részletesen taglalja a jelenleg is hatályos megállapodás. 
Ebben – az előterjesztett tervezet szerint – kizárólag a szervezeti változásokkal 
kapcsolatos részeket vezettem át, illetőleg még egy lényeges dolgot módosítottam, 
ami amiatt volt benne, hogy 2012-ben a nemzetiségi önkormányzat költségvetése 
még beépült az önkormányzat költségvetésébe, az önkormányzati rendelet 
mellékletét képezte, és ilyen módon volt egy kényszer, hogy a két önkormányzat 
között a tervezés során, a rendeletalkotás időszakában milyen információáramlásnak 
kell történnie. 2013. január 1-jétől a nemzetiségi önkormányzat önálló, saját 
bankszámlával rendelkezik, saját adószáma van, tőlünk függetlenül készíti a 
költségvetését, és közvetlenül kapja meg azokat a költségvetési támogatásokat, 
amelyeket korábban rajtunk keresztül folyósítottak. Mai nap tárgyaltuk a 
nemzetiségi önkormányzattal ezt a megállapodást, ők ezt már elfogadták, változatlan 
feltételekkel, ezt javaslom a jelenlévőknek is. Érdekességként szeretném elmondani, 
hogy nem kevés pályázatuknak és a jó gazdálkodásnak köszönhetően több, mint 1,8 
millió Ft-os költségvetése volt tavaly a hidegségi nemzetiségi önkormányzatnak. 
 
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése szerinti, felülvizsgált megállapodást a hidegségi 
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Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal - 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:  
 

12/2014.(II. 11.) képviselő-testületi határozat:  
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) 
bekezdése szerinti, felülvizsgált megállapodást a hidegségi Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzattal - a jelen határozat mellékletében 
foglaltak szerint – jóváhagyja. 
Felelős: Kovács István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
9. Napirendi pont:  
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Az Európai Uniós 2014-20-as költségvetési programozási 
időszakra vonatkozóan (amely számunkra egyúttal új pályázati tervezési időszakot is 
jelent) szükséges annak megerősítése, hogy a LEADER egyesületek tagjai 
megerősítsék, a továbbiakban is helyi akciócsoportként (HACS) kívánnak működni, 
és ezzel együtt a települési önkormányzatok fenntartják tagságukat az egyesületben. 
A települési tagság feltétele annak, hogy a településen működő vállalkozások és civil 
szervezetek jogosultak legyenek pályázni (a települési tagság nélkül elvi lehetőség 
csak akkor van erre, ha legalább 2 gazdálkodó szervezet és legalább 2 civil szervezet 
részt vesz a HACS szervezetben). Az előző programozási időszakban – mai 
árfolyamon – a térségünk a LEADER egyesület közreműködésével 2,2 milliárd 
forinttal gazdálkodhatott. Évi 10 ezer Ft-ról van itt szó, és pl. most is a LEADER 
pályázatból történik a faluház felújítása, volt régebben is nyertes pályázat, sok millió 
Ft jött a településre a LEADER egyesületen keresztül. Remélem, hogy a következő 7 
éves ciklusban több 10 milliós támogatást is el fogunk tudni hozni az egyesület által 
kezelt pénzekből. Jelenleg Hidegségről bárki: civil szervezetek, kft-k, egyéni 
vállalkozók is csak akkor tudnak pályázni, ha az önkormányzat benne van ebben az 
egyesületben. Mindezekre tekintettel javasoljuk az egyesületi tagság megerősítését. 
 
Dr.Vargha András képviselő: Ez nem zárja ki annak a lehetőségét ugye, ha hasonló 
csoport alakul, hogy annak is tagjai legyünk? Hogy más csatornákon keresztül jusson 
pénzhez a település… 
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Természetesen nem.  
 
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartja az Önkormányzat 
tagságát az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesületben, amely a térség 2014-20-as 
programozási időszakra vonatkozó várományos Helyi Akciócsoportja.” 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
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13/2014.(II. 11.) képviselő-testületi határozat:  
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja az 
Önkormányzat tagságát az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesületben, 
amely a térség 2014-20-as programozási időszakra vonatkozó 
várományos Helyi Akciócsoportja. 
Felelős: Kovács István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
10. Napirendi pont:  
Kovács István polgármester: A Fertő utcai csapadékvíz elvezetés problémájáról már 
több éve szó van. Az utolsó előtti háznál feljön az a csapadékvíz, ami föntről lezúdul. 
A probléma az, hogy végig zárt árok van a Fertő utcában, és a végén, ahol a 
futballpálya van, azt az árkot soha nem tisztítottuk, és 80-100 méteren feltömődött. 
Szerintem azt az alsó árkot kellene kitisztítanunk és valószínű, hogy egy nagyobb eső 
kimosná. Ha nem, akkor csak szivattyúval tudjuk kimosatni. Egy nagyobb esőnél 20 
cm-es víz áll a ház előtt. 
 
Horváth Péter képviselő: A tisztítást meg kellene próbálni.  
 
Kovács István polgármester: A problémát nem biztos, hogy megoldja, mivel ez egy 
zárt árok, de talán a nagy nyomás kimossa.  
 
Hipságh Lajos alpolgármester: Először a nyitott árkot kell kitisztítani, aztán, ha nem 
jó, a nagy nyomású szivattyúval.  
 
Horváth-Mihók Márta képviselő: Ez körülbelül mekkora költséggel jár? 
 
Kovács István polgármester: Nem tudjuk, csak a vízműnek van mosója. Kérni kell 
árajánlatot. 
 
Dr. Vargha András képviselő: Kérjünk egy szakvéleményt arra vonatkozóan, hogy 
mi a jó megoldás. 
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Véleményem szerint, mivel ott a közelben van egy 
tisztítóakna, meg lehetne a tűzoltókat kérni, hogy próbálják kimosni. Meg kell nézni, 
hogy van-e ott vízfolyás.  
 
Dr. Vargha András képviselő: Ez egy jó ötlet. Egyetértek a javaslattal. 
 
Horváth Péter képviselő: Én magamra vállalom a szervezést. Ha nem oldódik meg a 
probléma, kérek egy szakvéleményt.  
 
11. Napirendi pont:  
Kovács István polgármester: Jött egy megkeresés az önkormányzat részére, ezt a 
levelet kiküldtük (mellékelve). Azt mindenki tudja, hogy a hulladékudvar bizonyos 
része elkészült. A többi részét nem oldottuk meg, a kerítés nem készült el. Ez a 
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kerítés neki volt dőlve a régi épületnek, ki is volt törve. Az épület elbontásakor a 
kerítést is elbontottuk. A tulajdonossal abban egyeztünk meg, hogy az a zárt rész, 
amit csináltunk, megfelel kerítésnek. Most ez nekik nem felel meg. A további 
kerítésépítés nem tartozott bele a kivitelezésbe. A szomszédok aggálya, hogy sokan 
járkálnak a hulladékudvarra és be tudnak menni az udvarukra. 
 
Hipságh Lajos alpolgármester: Az épület hosszát lerövidítettük költségcsökkentés 
miatt. Deszkával meg lehetne oldani? Vagy drótkerítéssel? 
 
Kovács István polgármester: Ha meg is építjük, a végén át tudnak menni, ez a 
probléma. 
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Kb. 8 méterről van szó, a drótkerítés a legolcsóbb megoldás. 
Senkit nem kötelezhetnek arra, hogy kerítést építsen, ez az önkormányzat döntése. 
 
Dr. Vargha András képviselő: Ha volt ott egy kerítés, vagy le volt kerítve, azt az 
állapotot erkölcsi kötelességünk, hogy csináltassuk meg. Gyorsan kivitelezhető és a 
helyhez képest, mondhatjuk esztétikus. 
 
Hipságh Lajos alpolgármester: 5-6 faláb van is ott. 
 
Horváth-Mihók Márta képviselő: A bejárati kapu hátrahelyezéséről is volt szó, hogy 
oda lehessen tenni az üveges kukát, és a ruhás konténert. 
 
Dr. Vargha András képviselő: Az már nagyobb nagyságrendű dolog. Lehetőséghez 
képest mielőbb csináljuk meg. 
 
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete drótháló kerítést építtet az ún. 
hulladékudvar és a Fő u. 15. szám alatti ingatlan telekhatárára”. 
 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

14/2014.(II. 11.) képviselő-testületi határozat:  
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete drótháló 
kerítést építtet az ún. hulladékudvar és a Fő u. 15. szám alatti ingatlan 
telekhatárára. 
Felelős: Kovács István polgármester 
Határidő: 2014. március 31. 

 
12. Napirendi pont:  
a) Dr. Jakab Zsolt jegyző: A Sopron és Térsége Önkormányzati 
Hulladékgazdálkodási Társulás decemberi ülésen tárgyalt társulási megállapodás 
módosítása tárgyában egyelőre nem érkezett semmilyen válasz Sopronból. Akkor 
feltételhez kötöttük, hogy legyen 60 literes kuka is, ugyanis 110 literes volt a 
megállapodásban a legkisebb. Sajtóhírek szerint, akinek van már 60 literes kukája, az 



 17 

használhatja, de új szerződést erre nem lehetne kötni. Álláspontunk szerint, ez a 
megoldás legalább olyan jogszerűtlen, mint az előző. Ha ugyanis elismerem, hogy 
vannak 60 literes kukák, akkor azokra igény is van, így azokat biztosítani is kell.  
 
b) Dr. Jakab Zsolt jegyző: Február 4-én hívtuk össze ide a hivatalba azt a 
közlekedésbiztonsági egyeztetést, amire Hegykő, Fertőhomok, Hidegség, Fertőboz 
polgármestereit, továbbá az állami közútkezelőt és a rendőrség képviselőit invitáltuk. 
Nem csak a soproni kapitányság, hanem a megyei kapitányság képviselője is jelen 
volt. Az elmúlt hetekben bekövetkezett Fertőboz és Hidegség közötti közlekedési 
balesetek feltárása és a további balesetek megelőzése és intézkedések 
kezdeményezése volt az egyeztetés célja. Elhangzott statisztika is: a rendőrség 
elmondta, hogy 2012-ben és 2013-ban 8-8 baleset történt ezen a szakaszon. Ezeknek 
különféle okai voltak: gyorshajtás, vadbaleset, összeütközéses, de 2013-ban már 
bekövetkezett 3, amelynek oka pályaelhagyás volt. 2014. február 4-ig 5 ilyen baleset 
történt. Ezek csak azok a balesetek, amikről a rendőrség tud, volt, amiről a rendőrség 
sem tud. De nyilván itt baleseti halmozódás van. Azt a nyilatkozatot szeretném 
felolvasni, amit a megyei közútkezelő tett: „A 8518. sz. Fertőendréd-Sopron ök. út 
Hidegség és Fertőboz közötti szakaszán már 2011. évben is jelentkezett olyan 
balesethalmozódási hely, mely a kisimult és elöregedett felületi bevonat miatt okozott 
pályaelhagyásos baleseteket. A rendőrséggel közösen elvégzett forgalmi rend felülvizsgálaton 
döntés született a Csúszós úttest és 70km/h sebességkorlátozás esőzésben jelzőtáblák 
kihelyezéséről. Az elmúlt hetekben történt balesetismétlődések miatt azonnal léptünk a 
körülményektől független, 70km/h állandó mértékű sebességkorlátozás bevezetésére, és 
meghosszabbítottuk az acélszalagkorlátot. A továbbiakban a legrövidebb időn belül 
intézkedünk a települések határainál elhelyezett táblacsoportok kiemelt hátterű jelzéséről, az 
acélszalagkorlát további – összességében már 140m hosszúságú – meghosszabbításáról, 
valamint a leszakadás miatti két burkolthiba kitáblázásáról. Ez évi festési tervünk összeállítása 
során keressük a lehetőséget a tengelyvonal felújító, és az optikai vezetést segítő új burkolat 
szélét jelző vonal felfestésének lehetőségére. A burkolatleszakadások okait tisztázzuk a 
kerékpárút kivitelezőjével, és az aszfaltkeverők indításával a javításról gondoskodunk. Az 
adott útszakaszon új felületi bevonat készítésének lehetőségét feladattervünkben jelenleg nem 
tudjuk szerepeltetni.” Felvetettük azt a lehetőséget, amíg nincs felületi zárás, hogy 
felmarják az aszfalt burkolatot, ami segítene a csúszósság ellen. Azt mondták, hogy 
ez nem lehetséges, mert ez egy makadám útra épült aszfaltút, ha felmarják a 
burkolatot, nem maradna semmi. Ami ebben a nyilatkozatban nincs benne, de 
megvalósult Fertőboz és Hidegség között, valamint Fertőhomok és Hidegség között, 
az út szélére foszforeszkáló oszlopokat helyeztek ki, ami valamiféle segítséget jelent. 
Valamint megvizsgálta a rendőrség annak a lehetőségét, hogy tudnak-e ezen a 
szakaszon sebességmérőt elhelyezni. Találtak ilyen helyet, tehát Fertőboz és 
Hidegség között van olyan hely, ahova tudnak traffipaxot telepíteni. Ígérték, hogy 
gyakran fognak itt sebességet mérni. Pozitív volt az egyeztetés, mert a rendőrség 
később kezdte volna el vizsgálni a balesethalmozódást. A közútkezelő csak 
statisztikai jelentést kap kézhez. A rendőrségnek is van beavatkozási lehetősége, erre 
sor is került volna, de ezt a mi szervezkedésünk megelőzte. A megyei 
rendőrkapitányságon tudtak erről a halmozódásról, ők is tesznek lépéseket az ügy 
érdekében. Ami fontos, hogy tudni kell, mi volt a balesetek oka. Voltak kimutatható 
balesetek, amik a csúszós úttestre vezethetők vissza. Az áldozatok azok közül 
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kerülnek ki, akik helyiek és rutinból vezetnek. 
 
Dr. Vargha András képviselő: Mi sokat foglalkoztunk a témával a jegyző úrral, 
képet is sokat készítettem. A választ a közút adta ugye? Erre mi a mi lépésünk? Ők 
várnak valami reakciót? 
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Ők azzal zárták le, hogy leírták, milyen intézkedéseket 
tudnak tenni. Határidőt úgy vállaltak, hogy a lehető legrövidebb időn belül 
intézkednek.  
 
Dr. Vargha András képviselő: Véleményem szerint ez a válasz nevetséges. Ha 
esetleg fel is festik az útburkolatot, erre nincs is igazából keretük. Méltányolható, 
hogy kilátásba helyezik a megoldást. De az, hogy van egy út, ami köztudottan 
életveszélyes és ennek alapvető változtatására sem adnak esélyt, ez nem elfogadható. 
Ha alapvetően egy út ilyen állapotú, akkor ott bármi megbonthatja azt a koncentráció 
szintet, és ez már kevés lesz ahhoz, hogy egy autót ezen az úton megtartson. Ezt a 
forgalmat képtelenség elbírni. Véleményem szerint a Volánt értesíteni kell, hogy az ő 
sofőrjeik is legyenek ezzel tisztában. Itt beszélünk 5 balesetről, ami egy hét alatt 
történt, nyilvánvalóan alul van értékelve ez a veszélyesség, fals a helyzetfelmérés. 
Ami a köz tájékoztatására kell, az, hogy mérjük föl, életveszélyes ez az útpálya, tehát 
mindenki szóljon ismerőseinek, rokonainak, hogy ez nem játék. Még a 70 km/h-ás 
sebesség is sok ide. Ez az út sose szárad fel, pontosan a domborzati viszonyok miatt. 
Az út sem elég széles, hogy ott elférjen egy busz meg egy autó. Javaslom az 
önkormányzatnak a többiekkel együtt, hogy reagáljunk erre a levélre. Én a magam 
részéről is igyekszem tenni.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A közútkezelő nem tud utat építeni, erre valószínűleg nincs 
pénze. Útburkolati jeleket tud festeni, tehát ennek érdekében bizonyos mértékig 
tudnak tenni.  
 
c) Horváth-Mihók Márta képviselő: A bicikliút az ónos eső idején nagyon sokáig 
jeges volt. Kinek a feladata, hogy tegyen ennek érdekében? 
 
Kovács István polgármester: Önkormányzati feladat. De a sózással sokkal többet 
ártunk, mintha megvárjuk, hogy elolvadjon. Ki volt adva a narancssárga jelzés. 
Hidegségiek fel voltak háborodva, hogy nem lehetett közlekedni az utakon. Voltam 
Sopronban, ott sem lehetett közlekedni.  
 
Horváth-Mihók Márta képviselő: Tehát nem tudunk ennek eleget tenni.  
 
Kovács István polgármester: Így van, azért adták ki a riasztást, hogy ne 
közlekedjenek. Ehhez olyan gép kellene, amivel meg tudjuk oldani. 
 
d) Horváth-Mihók Márta képviselő: A novemberi közmeghallgatáson elhangzott 
néhány kérdés, probléma, kértem, hogy térjünk vissza rá. A Jakab kápolnánál a 
reflektorokat úgy kellene beállítani, hogy a szemből jövő forgalmat ne zavarja.  
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Kovács István polgármester: Megnéztem, azt lehet tenni, hogy lefelé kell billenteni, 
vagy árnyékolni. De, hogyan gondoltátok? 
 
Dr. Vargha András képviselő: Oldalra szórja a fényt. Talán magasan növő bokrokat 
kell ültetni. Grubits Jánossal ezt egyeztetem. 
 
e) Horváth-Mihók Márta képviselő: A traktorok által a Csillahegyre felhordott sárral 
kapcsolatban történt-e valami lépés? 
 
Kovács István polgármester: Minden évben kérjük a traktorosok tulajdonosait, hogy 
tisztítsák le maguk után az utat.  
 
Horváth-Mihók Márta képviselő: Kovács Ferencnének beérkezett a levele fotókkal, 
ott a helyzet nem oldódott meg. 
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Aki bepiszkolja az utat, annak kell azt a burkolatról 
letakarítania, nem beszélve arról, hogy balesetveszélyes.  
 
Dr. Vargha András képviselő: Eddig az is vita volt, hogy kell-e neki az utat 
tisztítani, de akkor ezt meg kell tenniük.  
  
Kovács István polgármester: Aki ilyet lát, jöjjön be a hivatalba, és jelentse be 
hivatalosan, ki volt az. Akkor tudunk csak lépni. 
 
Dr. Vargha András képviselő: A lakosságnak joga feljelentést tenni, mivel ez egy 
szabálysértés. Feljelentést lehet ismert és ismeretlen tettes ellen is tenni. Szólítsuk fel 
újra a tulajdonosokat, derítsük fel, kik azok a cégek, akiket érint a dolog. 
 
Kovács István polgármester: Rendben van. De a leghatékonyabb az, ha látjuk, hogy 
ki hordja fel a sarat.  
 
f) Horváth-Mihók Márta képviselő: Elhangzott, hogy az erdősávba lehet zöld 
hulladékot lerakni. Ki kellene jelölni a helyét, közzé kéne tenni.  
 
Kovács István polgármester: Én beszéltem az illetékessel, azt mondta, hogy az erdő 
szélére nyugodtan le lehet rakni. 
 
g) Horváth-Mihók Márta képviselő: Internetes kérdésben van előrelépés? 
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A Vodafonnál érdeklődtem, Hegykő térségében végzett egy 
fejlesztést tavaly, aminek a hatása Hidegségre is kiterjed, ugyan nem minden 
ingatlanra. Pl. a Csillahegy és a Fertő-parti úttól déli irányba lévő terület állítólag 
benne van, de egy-két árnyékoló foltot láttam a térképen, amit megmutattak. Itt 3G-s 
mobilinternetet tudnak biztosítani, az előfizetéses internet sebessége ezzel 6-7 
Mbit/sec. Ki kell próbálni az adott ingatlanon, hogy tényleg úgy működik-e. 
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Dr. Vargha András képviselő: Volt itt Firtl Mátyás országgyűlési képviselő úr, aki 
egy tájékoztatót tartott. Több témáról beszélgettünk, többek között az út 
problémájáról, és az internetről is. Azt mondta, hogy tervbe van véve egy üvegszálas 
optikai kábel alapú fejlesztés. Bízom benne, hogy a következő hetek folyamán 
kikristályosodik, hogy ebben az esetben is lehessen valamit tenni.  
 
Horváth Péter képviselő: Érdeklődtem a T-Online-nál. Az a probléma, hogy 
messzire vagyunk a hegykői alközponttól, ami a jó jelet adja. Azért nem létesítenek 
ilyet nálunk is, mert ez egy nagyon drága dolog és nem fog nekik megtérülni, kb. 30 
millió Ft-ba kerülne. Most a T-Com hozzáfér olyan kínai gyártású olcsó 
alközponthoz, ami kb. 3 millió Ft, tehát lehet, neki kellene futnunk még egyszer, 
hogy telepítsenek nálunk ilyet. Nem mondhatják, hogy ez nem térül meg, mert tized 
annyiért szerzik be ezt az eszközt, ezt biztos forrásból tudom.  
 
h) Horváth-Mihók Márta képviselő: Szeretném, ha a Csillahegyen a szőlőhöz vezető 
homokos út kérdését a következő ülésen napirendre tűznénk. Karbantartásra 
gondolok, minimális szinten valamit tenni kell. 
 
Kovács István polgármester: Rendben van.  
 
i) Dr. Vargha András képviselő: A Jakab kápolnával kapcsolatban azt 
megbeszélhetem, hogy az önkormányzat megvásárolja a cserjéket?  
 
Kovács István polgármester: Igen. 
 
j) Dr. Vargha András képviselő: Ugyan, már messze van karácsony, de szeretném 
megköszönni mindenkinek a közreműködést a karácsonyi ünnepélyen. Élmény volt 
dolgozni a gyerekekkel. Köszönjük a Baumgartner Panni néninek a felkészülésben 
való segítséget, készülünk a következő évire. Talán még színesebb lesz a program.  
 
k) Dr. Vargha András képviselő: Az előző ciklusban tartottam már fogadóórát. 
Csillahegyen már tartottunk, és fogunk is tartani lakógyűlést, úgy gondolom, egyre 
nagyobb igény van rá. Aki szeretné, személyesen el tudná mondani a gondjait, 
ötleteit. Én fogok tartani a következő hónaptól rendszeresen képviselői fogadóórát. 
Ha van rá mód, a hivatalban tartanám. Előre fogom az időpontokat jelezni, ki lesz 
függesztve a hirdetőtáblán.  
 
l) Kovács István polgármester: Mi legyen a sorsa a régi székeknek, mert páran 
érdeklődtek, hogy meg szeretnék vásárolni. Először le kell selejtezni. Én arra 
gondoltam, hogy akinek kell, elviheti ingyen. 
 
m) Dr. Vargha András képviselő: Az első világháborús megemlékezéssel 
kapcsolatban úgy hallottam, van pályázati lehetőség mind az ünneplés 
lebonyolításához, mind a hozzá kapcsolódó felújítási munkák elvégzésére. Ha 
egyetértetek, én intézem az ünnepség előkészítését. Konkrétan a faluban fel kellene 
mérni, hogy a faluban kik azok, akik a világháborúban elesettek, kik azok, akik még 
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érintettek. Ez nem túl sok szervezést igényel. A szervezési és a munka részét is 
vállalom.  
 
Kovács István polgármester: Hozzájárulunk.  
 
n) Kovács István polgármester: A Stangli Fesztiválra a hidegségről elszármazottakat 
szeretnénk meghívni. Ehelyütt is szeretném kérni a lakosságot, hogy akik tudnak 
címeket, telefonszámokat, azokról akik élnek, juttassák el hozzánk, hogy a 
meghívókat ki tudjuk küldeni.  
 
Horváth-Mihók Márta képviselő: Van elképzelésetek arról, mennyi emberről van 
szó? 
 
Kovács István polgármester: Kb. 100-120 főről. 
 
Horváth-Mihók Márta képviselő: A Stangli Fesztivál elbírja ezt a kettő dolgot 
együtt? Gondolok arra, hogy ez extra plusz 100 embert jelent. 
 
Kovács István polgármester: Miért ne férnénk el? Ha már van egy ilyen napunk, 
azzal egybe kéne kötni. Még sok olyan élő elszármazott van, akiről tudunk, ez még 
pár hét és lezajlik, és kiküldjük nekik a meghívókat.  
 
13. Napirendi pont: 
Kovács István polgármester hivatkozva arra, hogy szociális ügy következik, zárt 
ülést rendelt el. 
 
Kovács István polgármester a zárt ülés befejezését követően kihirdette, hogy a 
képviselő-testület egy kérelmező részére döntött 4 m3 tűzifa támogatásról.  
 
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Kovács István polgármester a képviselő-testület 
ülését 20 óra 45 perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Kovács István 
polgármester 

 
 
 
 

dr. Jakab Zsolt 
jegyző  
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Melléklet: 

 meghívó; 

 jelenléti ív; 

 költségvetési rendelettervezettel együtt benyújtott táblázatok 
o előirányzat felhasználási ütemterv; 
o költségvetési mérleg; 
o a többéves kihatással járó döntéseket bemutató táblázat; 
o a közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) bemutató 

táblázat; 
o az önkormányzat elemi költségvetésének tervezete; 

 1. és 2. számú melléklet a 6/2014.(II. 11.) képviselő-testületi határozathoz; 

 Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme; 

 2/2014.(II. 24.) rendelet (az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről); 

 Tündérrózsa Óvoda költségvetés tervezet; 

 előterjesztés a 2. napirendi ponthoz; 

 melléklet a 8/2014.(II. 11.) képviselő-testületi határozathoz (megállapodás 
feladatfinanszírozásról); 

 módosuló előirányzatok jegyzéke (az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
rendelet módosításához); 

 3/2014.(II. 24.) rendelet (az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. 
(II. 25.) rendelet módosításáról); 

 melléklet a 9/2014.(II. 11.) képviselő-testületi határozathoz (közbeszerzési terv); 

 melléklet a 9/2014.(II. 11.) képviselő-testületi határozathoz (Fertőd Mikro-térségi 
Szociális Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosítása); 

 törvényességi felhívás; 

 4/2014.(II. 24.) rendelet (a telekadóról szóló 18/2005.(X. 19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról); 

 melléklet a 12/2014.(II. 11.) képviselő-testületi határozathoz (együttműködési 
megállapodás a Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal); 

 Zsubrits Árpád Hidegség, Petőfi u. 45. szám alatti lakos levele. 
 


