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Jegyzőkönyv
Készült: Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én
(kedden) 18 órai kezdettel megtartott üléséről.
Ülés helye:

Hidegség, Faluház ülésterme

Jelen vannak:

Kovács István
dr. Jakab Zsolt

polgármester
jegyző

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

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Egyed Mária
Csiszár Gyula
Herbst Zoltánné

Szolgáltató Központ vezető
alezredes
gazdálkodási referens

Meghívottak:

Kovács István polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit. Külön köszöntöm
Egyed Máriát, a szolgáltató központ vezetőjét és Csiszár Gyulát, a fertődi rendőrőrs
parancsnokát, valamint 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.
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett
részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
16/2014.(IV. 29.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. április
29-i ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1.
Napirendi pont:
Tájékoztató a közbiztonságról
Előadó: Kovács István polgármester
Meghívott előadó: Soproni Rendőrkapitányság képviselője
2. Napirendi pont:
Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről
Előadó: Kovács István polgármester
Meghívott előadó: Egyed Mária, a Szolgáltató Központ vezetője
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3. Napirendi pont:
Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekvédelmi- és
gyermekjóléti feladatainak 2013. évi ellátásáról
Előadó: Kovács István polgármester
4. Napirendi pont:
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
(zárszámadási) rendelet megalkotása
Előadó: Kovács István polgármester
5. Napirendi pont:
A 2014. évi Szent András alapra benyújtott pályázatok elbírálása, a
2013. évi pályázatok elszámolásának jóváhagyása
Előadó: Kovács István polgármester
6. Napirendi pont:
Napenergiás lámpák pótlása a templomfeljárónál
Előadó: Kovács István polgármester
7. Napirendi pont:
A csillahegyi szőlőkhöz vezető homokos út karbantartása
Előadó: Kovács István polgármester
8. Napirendi pont:
A Fertő utca csapadékvíz elvezetését biztosító külterületi árok
tisztítása
Előadó: Kovács István polgármester
9. Napirendi pont:
A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Előadó: Kovács István polgármester
10. Napirendi pont:
A „Faluház (Petőfi u. 1.) önkormányzati épületének korszerűsítése és a
Hősök tere térburkolása” projekt vállalkozási szerződésének
módosítása
Előadó: Kovács István polgármester
11. Napirendi pont:
Döntés „A meglévő iskolaépület átalakítása helytörténeti kiállítássá”
projektre elnyert pályázati támogatásról történő lemondásról
12. Napirendi pont:
Tájékoztatások, bejelentések
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont:
Kovács István polgármester felkérte Csiszár Gyula alezredest, hogy tartsa meg
tájékoztatóját.
Csiszár Gyula alezredes: Az írásos anyagot a Tisztelt Képviselő-testület megkapta
(mellékelve). Elöljáróban annyit szeretnék kiemelni, hogy 2013-ban mind települési,
mind megyei szinten a bűncselekmények száma csökkent. Hidegség kapcsán ezt azért
nem tudjuk elmondani, mert 2012. egy nagyon jó év volt, csupán egy bűncselekmény
került regisztrálásra. Ez a szám sajnos 2013-ban visszaállt 8-10 bűncselekményre.
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Csiszár Gyula alezredes ismertette a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló
tájékoztatót.
Vargha András képviselő: Megnyugtató, hogy jó a viszony a helyi rendőrséggel. Úgy
érzem, egyértelműen nem jó a hozzáállása a közútnak az említett útproblémákhoz.
Javaslatom az lenne, hogy a település önkormányzatai és a rendőrség közösen
„forszírozza”az amúgy is betervezett útfelújítás előbbre hozását. Azért is kellene minél
előbb, mert kész lesz a kerékpárút, és a mostani helyzet a kerékpárosokat is
veszélyezteti. Ha mást nem, jelezni kell az ott közlekedő VOLÁN buszosoknak,
taxisoknak a kiemelt veszélyhelyzetet.
Csiszár Gyula alezredes: A hidegségi útszakaszt a rendőrség figyelemmel kíséri. Az
önkormányzatoknak volt február 4-én egy egyeztetése. Ezt megelőzően 2011-ben volt
egy hasonló bejárás, ekkor került bevezetésre a 70 km/h-ás korlátozás esőben, nedves
útfelületen. 2013-2014-ben történt balesethalmozódás ezen az útszakaszon. A
közútkezelő szerint is elkopott, elöregedett az út, javításra szorul. Nem hivatalosan úgy
hallottam, talán lesz rá pénz. A VOLÁN és a taxisok figyelmét felhívjuk a problémára.
Igen, a kerékpárosokra is veszélyes lehet a pályaelhagyásos balesetek tükrében az út.
Eddig nem volt tragédia, reméljük nem is lesz. A legveszélyesebb útszakaszon
elhelyezett szalagkorlát ideiglenes megoldás. Remélhetőleg a balesetek száma csökkeni
fog a jó időben, ugyanis az őszi, téli időszakban fordul elő ezen a szakaszon sok
baleset. Ha betartják a sebességkorlátozást, jelentősen csökkenni fog a balesetek száma,
gyakrabban van sebességmérés már ezen a szakaszon. A fő probléma, hogy viszonylag
magas a szintkülönbség. Balról erdő, a jobb oldalon kerékpárút van, nagy a
szintkülönbség, és a kivágott fák tuskói sem kerültek kiszedésre; - ez nagyon veszélyes.
A közútkezelővel is felvesszük a kapcsolatot. Most zárult le egy kamerarendszer
pályázat. Fertőhomokon és Hegykőn már van kamera, ez egy nagyon jó dolog, nagy
segítség a munkánkban. Jól látszik, hogy a bűncselekmények száma visszaszorult
ezeken a településeken. Sopron térségében 7-8 település pályázott erre a
kamerarendszerre. A térfigyelő kameráknak nagy a szerepe a megelőzésben, valamint
a felderítésben is. Remélhetőleg minél többen nyernek a pályázaton.
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Már az előző évben is pályáztunk kamerarendszerre, akkor
nem nyertünk. Ezt a pályázatot újítottuk fel. Ugyanúgy két helyszínre pályázatunk, 2
millió 258 ezer forint összeggel. Ez most 100%-ban támogatott pályázat, önrészt nem
igényel. Nem maga a kamera drága, hanem a hozzá tartozó szoftver és kiépítése.
Ugyanattól a cégtől kértük az árajánlatot, akik a hegykői és fertőhomoki rendszert
építették és üzemeltetik, a soproni rendőrséggel együtt. A már működő rendszerhez
csatlakoznánk.
Csiszár Gyula alezredes: Ha több település nyerne, akkor felmerült a lehetősége, hogy
a fertődi őrsre lehetne a központot telepíteni. Bízunk a pozitív elbírálásban.
Horváth-Mihók Márta képviselő: Hidegség vonatkozásában lehet azt tudni, hogy
hány felderített és hány felderítetlen eset van?
Csiszár Gyula alezredes: A testi sértések, garázdaságok minden esetben felderítésre
kerülnek csakúgy, mint a közúti szabálysértések. A hulladékgazdálkodással
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kapcsolatban nem került felderítésre a bűncselekmény, és két lopás elkövetője is
ismeretlen maradt. A szabálytalan hulladéklerakás jelentős problémát okoz a
településeken, nagyon sok hulladékot hordanak ki külterületre. Sok a veszélyes
hulladék lerakás is, amely bűncselekmény.
Kovács István polgármester: Azt vettem észre, hogy amióta kint vannak a sárga
figyelemfelhívó táblák, azóta sokan betartják a sebességet, van jelentősége a jelzésnek.
Csiszár Gyula alezredes: Idővel azért kopni fog a tábla hatása, ezért is van, hogy
gyakran mérünk sebességet.
Kovács István polgármester: A gyakori sebességmérések is sokat javítanak a helyzeten.
Úgy gondolom, hogy a megtett intézkedések összességében sokat segítettek.
Csiszár Gyula alezredes: Egyetértek.
Kovács István polgármester megköszönte Csiszár Gyula alezredes beszámolóját.
2. Napirendi pont:
Kovács István polgármester felkérte Egyed Máriát, a szolgáltató központ vezetőjét,
hogy tartsa meg beszámolóját a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás
működéséről.
Egyed Mária a szolgáltató központ vezetője ismertette a beszámolót (mellékelve).
Dr. Vargha András képviselő: Látszik-e probléma vagy előrelépési lehetőség, amiben
az Önkormányzat segítségére van szükség?
Egyed Mária szolgáltató központ vezető: Gyermekpszichológus alkalmazása fontos
lenne – jelenleg Sopronban fogadják a gyermekeket, viszont nagyon leterheltek.
Hosszú a várakozási idő. Megoldás az lenne, ha az intézmény, a társulás tudna
fenntartani pszichológust. Ehhez az önkormányzatok támogatására van szükség,
viszont tudjuk, hogy ennek komoly anyagi vonzata van. Szükség lenne ingyenes jogi
tanácsadásra, bár ennek van állami lehetősége is.
Kovács István polgármester megköszönte a beszámolót.
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Egyed Mária
szolgálatvezető beszámolóját a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről.
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett
részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
17/2014.(IV. 29.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Egyed Mária szolgálatvezető beszámolóját a gyermekjóléti és családsegítő
szolgáltatás működéséről.
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Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont:
Kovács István polgármester: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése előírja, hogy a települési
önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év
május 31-ig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést
készít. Az értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10.
számú melléklete tartalmazza. Az értékelést – a képviselő-testület általi megtárgyalást
és jóváhagyást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak.
Kovács István polgármester ismertette az önkormányzat gyermekvédelmi- és
gyermekjóléti feladatainak 2013. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést.
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat 2013.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített – a határozat mellékletét
képező – átfogó értékelést.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett
rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
18/2014.(IV. 29.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az
Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról készített – jelen határozat mellékletét képező – átfogó
értékelést.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: 2014. május 30.
4. Napirendi pont:
Kovács István polgármester megkérte Herbst Zoltánné gazdasági referenst, hogy
ismertesse a zárszámadási rendelet tervezetét.
Hebst Zoltánné gazdasági referens részletesen ismertette a rendelettervezetet és az
ehhez készített szöveges indokolást (mellékelve).
Horváth-Mihók Márta képviselő: A legközelebbi képviselő-testületi ülésen térjünk
vissza az adóbevételek teljesülésének alakulására…
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Erről már most is tudok tájékoztatást adni. December 31-i
dátummal készítettünk egy kimutatást.
Dr. Jakab Zsolt jegyző kiosztotta és részletesen ismertette az adóbevételek és az
adótartozások alakulását bemutató táblázatot (mellékelve).
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Dr. Jakab Zsolt jegyző: Probléma a gépjármű adó tartozásnál jelentkezik, viszont a
megkezdett adósságkezelő intézkedésekkel az elmúlt évben 10%-kal csökkenteni
tudtuk a tőketartozást. Kötöttünk szerződést bírósági végrehajtóval, aki közreműködik
igényeink érvényesítésénél. Rendkívül hatásos, hogy a mi felszólító leveleink után az
adósok a behajtótól kapják meg a levelet. Erre sokan rendezik az elmaradást. Ezeknek
az intézkedéseknek köszönhetően egyre kevesebb a kintlévőségünk.
Dr. Vargha András képviselő: Látom, jelentősen csökkent az adótartozások összege. A
hosszú távú tendencia a fontos.
Kovács István polgármester: Az elmúlt 3-4 évben, amikor az adók felhalmozódtak,
mélyponton volt Magyarország. Az idei évben már több lehetősége van a
vállalkozóknak, több munkájuk van. Bízom benne, hogy a tartozások így évről évre
csökkenni fognak.
Kovács István polgármester javasolta az Önkormányzat 2013. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló 4/2014. önkormányzati rendelet megalkotását, a rendelettervezet szerint.
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett
részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2014. önkormányzati rendeletet (rendelet
mellékelve).
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A zárszámadással egyidejűleg, a 370/2011.(XII. 31.) Korm.
rendelet 49. § (3a) bekezdése szerint a polgármester a tárgy évre vonatkozó éves
ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel
egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. Az egyik része egy
szabályszerűségi ellenőrzésről készült jelentés (ez egy új ellenőrzés tapasztalatait
foglalja össze), a másik része pedig a közérdekű adatok közzétételével összefüggésben
a megelőző évben végzett belső ellenőrzés alapján készült intézkedési tervekben
foglaltak megvalósulásának utóellenőrzése. A jelentést – amely nem konkrétan
Hidegségre, hanem általánosságban a vizsgált településekre vonatkozóan tartalmaz
megállapításokat - a meghívóval megküldtük (mellékelve). Az ellenőrzés – belső
kontrollrendszerek kialakítására vonatkozó - megállapításaiból az mindenképpen
látszik, hogy a kis önkormányzatok az előírt feltételeknek gyakorlatilag nem tudnak
megfelelni. Ezeknek az előírásoknak a betartása magasan kvalifikált szakembereket
feltételezne, amilyenekkel nem rendelkezünk. A hozzánk hasonló települések
hivatalánál előbb megnyirbálták az alkalmazotti létszámot (a járási hivatalokhoz kellett
kollégákat átadni), majd közös hivatalokba kényszerítettek minket. Aztán a
költségvetési törvényben meghatározták a hivatalok létszámplafonját és ehhez
biztosítanak finanszírozást. Ebből az igényeknek elvárt, egyetemi végzettségű
szakembereket nincs lehetőség foglalkoztatni, sőt az évek óta elmaradó bérfejlesztés – a
juttatások csökkenése mellett - lassan már középfokú végzettségű kollégát is nehezen
találunk. Szóval igenis vannak hiányosságok – nálunk is – a belső kontrollrendszerek
területén, de a megkövetelt szabályozottság sokszor távol esik a gyakorlati működéstől
és lehetőségektől. Eleve nonszensz, hogy ugyanaz legyen a követelményrendszer egy
megyei jogú város és egy néhány fős hivatal tekintetében. Arra jutottunk, hogy bár
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pénzbe fog kerülni, megpróbálunk külsős céget keresni és megbízni e feladatok
elvégzésével. A közérdekű adatok közzétételével kapcsolatban kijelenthető, hogy az
intézkedési tervnek igyekeztünk eleget tenni, tehát a jelentés második részét illetően
túlnyomó többségében rendben vagyunk.
Dr. Vargha András képviselő: A szubjektív megnyilvánulásokat, a közösség
aktivitását, értékteremtését nem méri senki. Ez a legnagyobb kincsünk, ha van, és a
legnagyobb átkunk, ha nincs.
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat 2013.
éves ellenőrzési jelentését.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett
rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
19/2014.(IV. 29.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az
Önkormányzat 2013. éves ellenőrzési jelentését.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: folyamatos
Kovács István polgármester 5 perces szünetet rendelt el.
5. Napirendi pont:
Kovács István polgármester: A Szent András pályázatról szóló 10/2005.(V. 30.)
önkormányzati rendelet szerint a pályázó a kapott pénzügyi támogatás
felhasználásáról köteles elszámolni. 2013-ban két pályázó nyert támogatást – ők
határidőben benyújtották elszámolásukat. Ezeket az elszámolásokat a képviselőtestület tagjai az előterjesztésekkel kézhez kapták. Ugyancsak az említett rendelet
szerint, pályázatot benyújtani a tárgyévi költségvetésről szóló rendelet kihirdetését
követő 60 napon belül lehet. Ennek határideje 2014. április 25. volt. A pályázatokat
szintén kiosztottuk. Az idei évben a Horváth & Lukács Lovas Klub, a hidegségi
egyházközség nevében Turbók Csabáné hidegségi lakos, valamint a Sommerlied Kft.
adott be pályázatot. A képviselő-testület tagjaival folytatott előzetesen egyeztetés
alapján a Horváth & Lukács Lovas Klubnak - lovas verseny rendezéséhez - 90 ezer Ft,
Turbók Csabáné részére – a papkert gondozásához szükséges fűnyíró beszerzéséhez 160 ezer Ft támogatás megállapítását javasolom. A Sommerlied Kft. részére
ugyanakkor - reklámfilm forgatására - nem javasolok támogatást megállapítani.
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horváth & Lukács Lovas Klub
(9491 Hidegség, Ilona major 067/2 hrsz), valamint a Római Katolikus Plébánia Hidegség (9491
Hidegség, Fő u. 19.) 2013. évi Szent András Alapból biztosított támogatás felhasználására
vonatkozó elszámolását elfogadja.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett
rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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20/2013.(IV. 22.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horváth &
Lukács Lovas Klub (9491 Hidegség, Ilona major 067/2 hrsz), valamint a
Római Katolikus Plébánia Hidegség (9491 Hidegség, Fő u. 19.) 2013. évi
Szent András Alapból biztosított támogatás felhasználására vonatkozó
elszámolását elfogadja.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: folyamatos
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent András pályázatról szóló
10/2005.(V. 30.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint eljárva, figyelemmel az
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 24.) önkormányzati rendeletben
meghatározott előirányzatra, - a Horváth & Lukács Lovas Klub (9491 Hidegség, Ilona Major
067/2 hrsz) részére 90 ezer forint; - Turbók Csabáné (9491 Hidegség, Fertő u. 7.) részére 160
ezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít, a pályázatukban megjelölt célra. A
Képviselő-testület a Sommerlied Kft. (9491 Hidegség, Széchenyi u. 5/A.) pályázatát nem
támogatja.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett
rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
21/2014.(IV. 29.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent András
pályázatról szóló 10/2005.(V. 30.) önkormányzati rendeletben foglaltak
szerint eljárva, figyelemmel az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 2/2014.(II. 24.) önkormányzati rendeletben meghatározott
előirányzatra,
- a Horváth & Lukács Lovas Klub (9491 Hidegség, Ilona Major 067/2 hrsz)
részére 90 ezer forint;
- Turbók Csabáné (9491 Hidegség, Fertő u. 7.) részére 160 ezer forint
vissza nem térítendő támogatást biztosít, a pályázatukban megjelölt célra.
A Képviselő-testület a Sommerlied Kft. (9491 Hidegség, Széchenyi u.
5/A.) pályázatát nem támogatja.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: 2014. december 31.
6. Napirendi pont:
Kovács István polgármester: A támfal és kerékpáros pihenő kialakítását célzó
LEADER pályázatban 40 db napelemes lámpa beszerzése és telepítése szerepelt. A
valóságban 60 db lámpa telepítésére került sor (20 db-ot a pályázaton felül
vásároltunk). Sajnos a lámpákat több alkalommal megrongálták, és loptak is el
közülük. Az első alkalommal történt rongálás során okozott kárt – amely mintegy 10
db lámpát érintett - az elkövetők megtérítették, ebből a lámpák egy részének
visszahelyezése megtörtént. A kártérítés összegéből 10 db új lámpát tudtunk vásárolni.
A kisiskola pályázatból - erről a 11. napirendi pont keretében még lesz szó - további 5
db lámpa lett beszerezve. Az ismételt károkozás során mintegy 20 db lámpát rongáltak
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meg - az ügyben rendőri feljelentést tettünk, de az eljárás sajnos nem vezetett
eredményre. Ezeket a lámpákat nem pótoltuk. A pályázat fenntartási kötelezettsége a
40 db napelemes lámpára vonatkozik. A 20 db lámpát kellene pótolnunk.
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Ennek a pályázatnak még nem volt meg a helyszíni
ellenőrzése, tehát még megnézhetik a meglétüket, meg fogják számolni. Valamint van
egy 5 éves fenntartási időszak, amíg meg kell őrizni. Az önkormányzat vásárolt ehhez
még 20 db lámpát. Ebből a 60 db lámpából van 6 db, ami tőből hiányzik. Van 26,
aminek a kóracél lábazata megvan, a feje hiányzik. 22 lámpa feje hiányzik. Van 6 db
komplett lámpánk, ami dobozban van. Így 2-vel van kevesebb lámpánk, mint ami a
pályázatból elvárt. Én a meglévő lámpákat tartalékolnám, hogy amikor jönnek
ellenőrizni, azt bármikor ki lehessen tenni. Meg kellene keresni az osztrák gyártót,
hogy lehetséges-e, csak fejet vásárolni? Kb. 10 ezer Ft-ba kerül egy lámpa pótlása. Tehát
a pályázati feltétel teljesítése 20 ezer Ft-ba kerül.
Dr. Vargha András képviselő: Ezek a lámpák azt a célt nem valósítják meg, hogy
megvilágítsák a területet. Tehát nem lenne érdemes nekünk ezeket a lámpákat
fenntartani. Mit foglal magába az 5 éves fenntartási kötelezettség? Ne a pótlásukra
törekedjünk, mert mindig el fogják lopni, vagy meg fogják rongálni.
Horváth-Mihók Márta képviselő: Akkor az lenne a megoldás, hogy ne legyen
kihelyezve az összes lámpa, hanem bizonyos közönként legyen egy, hogy esztétikailag
valahogy kinézzen. Az jó lenne, ha utánajárnánk, hogy mennyi lenne a fejhiányosok
pótlása és a rögzítésük.
Kovács István polgármester: Ez a lámpa Magyarországon már nincs forgalomban, egy
másik fajtának ugyanezzel a fejjel körülbelül 4 ezer Ft az ára.
Dr. Vargha András képviselő: De nem ettől látnak, vagy nem látnak az ott járók…
Kovács István polgármester: Ezeknek a lámpáknak a telepítése a pályázatban
gyakorlatilag előírás volt.
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent András sétányon telepített és
megrongált, illetőleg ellopott napelemes lámpák pótláséra 15 db lámpafejet szerez be.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett
rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
22/2014.(IV. 29.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent András
sétányon telepített és megrongált, illetőleg ellopott napelemes lámpák
pótlására 15 db lámpafejet szerez be.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: folyamatos
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7. Napirendi pont:
Kovács István polgármester: Horváth-Mihók
foglalkozzunk ezzel a témával. Mire gondolt?

Márta

képviselő

kérte,

hogy

Horvtáh-Mihók Márta képviselő: A legutóbbi közmeghallgatáson a lakók jelezték
nekünk ezt az igényt. Az út minősége rossz. Az Önkormányzatnak nincs forrása arra,
hogy időtálló megoldást eszközöljön, de vannak még olyan alternatívák, amellyel
lehetne javítani ennek az útnak a minőségét. Ha szükséges, minden évben lehetne rá
fordítani. A vízfolyás, talajerózió a legnagyobb gond, medrek keletkeznek. Ebben
nekem nincs szakértelmem, esetleg sóder vagy murva, talajegyengetés javulást
eredményezne. Véleményetek szerint mi az, amit az Önkormányzat még be tud
vállalni? Nem csak a csillahegyiek használják azt az utat, hanem mások is, akik a
szőlőbe mennek.
Kovács István polgármester: Küldtünk ki levelet az arra nagy járművel
közlekedőknek, hogy tartsák karban az utat. Az útból legalább 30 cm-t ki kellene
emelni és azt feltölteni kaviccsal. Ennek nincs alapja, rá van téve a vörös kavics, ezt a
víz leviszi. Ha csak mezőgazdasági gépek mennek arrafelé, minek annyi pénzt áldozni
rá?
Dr. Vargha András képviselő: Nem feltétlenül technikai paraméterekről van szó.
Tisztázni kellene, hogy milyen igény van rá, kiknek van rá igénye? Egy-két eltévedt
autós, vagy mezőgazdasági gépek használják-e? Hosszú évek óta nincs karbantartás, ez
vezetett ide. A padkát kellene rendbe tenni. Azt kell eldönteni, hogy vagy megcsináljuk
rendesen, vagy nem. A cél, hogy egy rendszeresen karbantartható állapot legyen.
Horvtáh-Mihók Márta képviselő: Egyetértek vele.
Dr. Vargha András képviselő: Mérjük fel, és határozzunk meg egy költséget.
Kovács István polgármester: Amikor megcsináltattuk, arra kértük az ottaniakat, hogy
évente 2-3-szor legyen kezelve, lenyírva.
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Azt rögzítsük, hogy ez egy külterületi út. Az
Önkormányzatnak arra nincs kapacitása, hogy a mezőgazdasági terület szélét kaszálja.
Nem gondolom, hogy az Önkormányzatnak kellene rendezni más mezőgazdasági
területét. De, ha a képviselő-testület meg akarja csináltatni, megteheti. Az út alsó része
véleményem szerint nem olyan rossz állapotú, inkább a felső részeken van probléma.
Megáll a víz, mert nincs árok, nem tud elfolyni. Néhányan elkezdték a kátyúkat építési
törmelékkel feltölteni.
Dr. Vargha András képviselő: Régebben megemeltük az út középső részét, elfolyt a
víz az árokba, az egy jó megoldás volt. Ne legyen magasabb az útpadka. Úgy
gondolom, hogy ezt újra meg lehetne tenni, ennek a megoldásnak a költségeit kellene
megbecsültetni. A fenntartás költségeit is meg kellene tudni.
Kovács István polgármester: Akkor utánajárunk a költségeknek és utána döntünk róla.
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Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete költségbecslést készíttet az ingatlannyilvántartásban a hidegségi 012/1 hrsz-ú út felújítására, illetőleg padkarendezésére annak
érdekében, hogy a csapadékvíz az útról az árokba folyjon.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett
rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
23/2014.(IV. 29.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete költségbecslést
készíttet az ingatlan-nyilvántartásban a hidegségi 012/1 hrsz-ú út
felújítására, illetőleg padkarendezésére annak érdekében, hogy a
csapadékvíz az útról az árokba folyjon.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: folyamatos
8. Napirendi pont:
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A képviselő-testület februári ülésén tárgyalt a Fertő utca 26.
számú ház előtti csapadékvíz-elvezetési problémáról. A képviselő-testületi ülésen
elhangzottak szerint a helyi önkéntes tűzoltók kísérletet tettek a zárt csapadékvízelvezető csatorna tisztítására. Horváth Péter képviselő tájékoztatása – és a tűzoltók
tapasztalatai szerint - valóban akadályoztatott a csapadékvíz szabad lefolyása, mert a
sportpálya melletti árok alja - az ott lerakódott iszap miatt - kb. fél méterrel
magasabban van, mint ahol lennie kellene ahhoz, hogy szabad folyást engedjen a
csapadékvíznek. Részben a kifolyót is betakarja, ezért a csapadék gyakorlatilag
visszafolyik a csatornába, ami miatt a csatorna a Fertő u. 26. számtól lefelé feltöltődött,
50-70%-ban el van dugulva. A sportpálya árok telítettsége miatt a nagy nyomás sem
tudta kivinni az összes iszapot, a csatorna továbbra is részben el van dugulva, nem tud
akkora lendületet venni a víz, hogy kimossa a rendszert. Összegzésként az a javaslat
fogalmazódott meg – amelyet a képviselő-testület tagjai időközben helyszíni bejáráson
is megvizsgálhattak -, hogy a sportpálya melletti árkot célszerű lenne
kitisztítani/kimélyíteni/kimarkolni teljes hosszában a szennyvízátemelőig. Ezután a
tűzoltók még egyszer „megnyomnák” a rendszert, és reményeik szerint így elhárulna a
probléma. Ennek van egy költsége természetesen.
Kovács István polgármester: Ez 120-150 méter árkot jelent, méterenként durván 1 000,Ft+Áfa összeggel kalkulálva, beleértve a föld elszállítását is. Én korábban is mondtam,
hogy nem a csatornával van probléma, hanem a hátsó árokkal. Viszont van az árok
közepén 2 fa, lehet, hogy azt is ki kellene szedetni, de akkor annak plusz költségei
vannak, mert nem elég a fát kivágni, a tuskót is el kell távolítani.
Horváth Péter képviselő: Mindenképpen csináltassuk meg, hogy el tudjon folyni a víz.
Dr. Vargha András képviselő: Akkor ez az összeg körülbelül 180 ezer Ft. Ha ennyit
költünk rá, akkor azt rendesen csináltassuk meg. A fakivágásnál az is megoldás talán,
hogy jó mélyen vágják el, és azt kezelik, hogy ne hajtson ki.
Kovács István polgármester: Az is lehetőség, hogy felajánljuk a fát a kivágásért.
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Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a Fertő utca csapadékvíz
elvezetését biztosító külterületi árok tisztítását és mélyítését a szennyvízátemelőig. Ezzel együtt
az árokban lévő fákat is ki kell vágatni, a kivágott faanyag, mint ellenérték fejében. A tuskók
kiemelésének költségét a Képviselő-testület utólag hagyja jóvá.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett
rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
24/2014.(IV. 29.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a
Fertő utca csapadékvíz elvezetését biztosító külterületi árok tisztítását és
mélyítését a szennyvízátemelőig. Ezzel együtt az árokban lévő fákat is ki
kell vágatni, a kivágott faanyag, mint ellenérték fejében. A tuskók
kiemelésének költségét a Képviselő-testület utólag hagyja jóvá.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: folyamatos
9. Napirendi pont:
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának 2014. február 24-én megtartott ülésén elfogadásra került a Társulási
Megállapodás 8. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege. A
módosítást minősített többséggel a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek is el
kell fogadnia. A módosításban a Magyar Államkincstár által kért változtatások
szerepelnek. Az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást – vastag dőlt
betűvel írva a módosuló szövegrészeket -, valamint a módosításokat tételesen is
tartalmazó Társulási tanácsi előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták
(mellékelve).
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sopron és Térsége Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsának 8. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt – a jelen
határozat mellékletében foglalt szerkezettel tartalmilag megegyező szövegű – társulási
megállapodást jóváhagyja.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett
rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
25/2014.(IV. 29.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sopron és
Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 8. számú
módosítással egységes szerkezetbe foglalt – a jelen határozat
mellékletében foglalt szerkezettel tartalmilag megegyező szövegű –
társulási megállapodást jóváhagyja.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: azonnal
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10. Napirendi pont:
Kovács István polgármester: A projekt kivitelezőjével 2013. november 4-én megkötött
vállalkozási szerződés 2014. április 7-én – a képviselő-testület tagjainak előzetes
egyetértésével – módosításra került. A módosítás lényege, hogy a kivitelező 2014.
április 10-ig nettó 2 000 000,- Ft összegről nyújthatott be előlegszámlát – amely a
nyílászáró szerkezetek megrendelésekor fizetendő előleg pénzügyi forrását biztosította.
Természetesen az előleg számla a második – május 15-ig benyújtandó - részszámlában
kerül elszámolásra, a számlában foglalt műszaki tartalom megvalósulását (és műszaki
ellenőr általi igazolását) követően. A kivitelező kérésére a szerződés további
módosítását kezdeményezzük a 2014. május 31-i teljesítési véghatáridő 30 nappal
történő meghosszabbítása érdekében, figyelemmel egyrészről épp a nyílászárók
gyártásának elhúzódása, másrészről a Hősök tere térkő burkolás tervének módosítása
miatt.
Dr. Vargha András képviselő: Ezúton is támogatjuk a kivitelezőt.
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Faluház (Petőfi u. 1.)
önkormányzati épületének korszerűsítése és a Hősök tere térburkolása” projekt vállalkozási
szerződésének előleg fizetésre és határidő módosításra vonatkozó módosítását jóváhagyja.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett
rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
26/2014.(IV. 29.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Faluház
(Petőfi u. 1.) önkormányzati épületének korszerűsítése és a Hősök tere
térburkolása” projekt vállalkozási szerződésének előleg fizetésre és
határidő módosításra vonatkozó módosítását jóváhagyja.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont:
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A képviselő-testület 2013-ban több alkalommal is tárgyalt a
régi iskolaépület felújítására elnyert pályázati támogatás megvalósíthatóságáról (lásd:
március 26-i, szeptember 10-i, október 8-i, november 12-i képviselő-testületi üléseket).
Az október 8-i ülésen a 49/2013.(X. 8.) határozat meghozatalával konkrétan is döntés
született arról, hogy a képviselő-testület a beruházás „megvalósítását egyelőre nem kezdi
meg”. Amennyiben a képviselő-testület nem valósítja meg ezt a konkrét pályázati
projektet, mindenképpen szükséges erről határozni. Ez természetesen nem jelenti azt,
hogy a kisiskola hasznosításáról, ill. felújításáról végleg lemondana az Önkormányzat.
Csupán azt jelenti, hogy jelen pályázati támogatásból nem valósítja meg/nem tudja
megvalósítani az alacsony támogatási intenzitás miatt a pályázati projektet, ill. nem a
pályázatban megjelölt célra kívánja azt hasznosítani. A beruházást 2014. december 31ig kellene befejezni (és jogerős használatbavételi engedélyt kérni), de az 50%-os
készültséget már június 14-ig el kell érni (pontosabban korábban, mivel május 31-én
lezárul az aktuális kifizetési kérelmi időszak, amely csak augusztusban nyílik meg
újra). A pályázati támogatás lemondása esetén 18 675,- Ft leigényelt támogatást kell
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visszafizetnünk (ebből futball labdákat vettünk annak érdekében, hogy a projektet
életben tartsuk, mivel 2013. márciusig be kellett nyújtanunk az első kifizetési kérelmet).
A pályázat megvalósítása során merült még fel 45 720,- Ft kiadás a projektet kísérő
három rendezvény (előadások) kötelező arculati megfelelését biztosító meghívóinak
elkészítése érdekében, valamint vásároltunk 49 550,- Ft-ért 5 db napelemes lámpát is
(ezek a templomfeljárónál pótlásként felhasználhatóak). Ameddig lehetett, igyekeztünk
ezt a pályázatot életben tartani. A pályázat még él formálisan, de lényegében ez a
pályázat már nem megvalósítható.
Kovács István polgármester: Kinek van hozzászólása? Senkinek? Akkor szavazzunk.
Kovács István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A meglévő iskolaépület átalakítása
helytörténeti kiállítássá” projektre elnyert LEADER pályázati támogatásról lemond.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett
rész. A képviselő-testület 3 igen szavazattal és 2 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
27/2014.(IV. 29.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A meglévő
iskolaépület átalakítása helytörténeti kiállítássá” projektre elnyert
LEADER pályázati támogatásról lemond.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Az előző témához szeretnék még hozzászólni. Az
előterjesztésben is elmondtuk, ezzel még nincs pont téve az ügy végére. Ez a pályázat
ügye, nem az épületé. Azzal foglalkozni kell, napirenden kell tartani, azért is, mert az
év második felében várhatóan megjelennek az új európai uniós pályázatok. Ahhoz,
hogy egy jó pályázatot össze lehessen hozni, jó feltételekkel, időben el kell kezdeni az
előkészítést. Mert ha lett volna Hidegségen egy egyesület, civil szervezet, akár 100%-os
támogatási intenzitással is pályázhattunk volna. És lett volna lehetőség nem
maximálisan 6 millió forintra is pályázni… Most - az elmúlt évben is - voltak ilyen
források, a jövőben is biztosan lesznek. A LEADER Egyesületnél a tervezések részben
megtörténtek, lesznek olyan célok, ahol ez az épület pályázható lesz. Ehhez megfelelő,
fenntartható célt is találni kell, de továbbmegyek: nem csak ennek az épületnek. Az
Önkormányzatnak van még hasonló, még ennél értékesebb ingatlana is – gondolok itt a
Kincses-házra. A kettőnek együtt kell olyan hasznosítást találni, hogy ne kioltsák,
hanem erősítsék egymást. De ahhoz, hogy az Önkormányzat ezekre a forrásokra jól
előkészített projektekkel tudjon támogatási igényt benyújtani, már most el kell kezdeni
a gondolkodást, az előkészítést. Sőt, már el kellett volna kezdeni korábban is. A tavalyi
évben többször elmondtam, hogy a településnek még mindig nincs rendezési terve.
Foglalkozni kell vele, mert a rendezési terv lehet, hogy feltétele ennek. Ez segíthet jó
megoldást találni, de a két dolgot legalább párhuzamosan kell egymás mellett vinni.
Szakemberek bevonásával jól előkészített pályázatot kell beadni, hogy elkerüljük az
ilyen zsákutcákat, mint a mostani, hogy idő hiányában nem volt megfelelő az
előkészítés. Nem elég akkor elkezdeni a gondolkodást, ha kiírják a pályázatot.
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Megfelelő terveket kell készíteni. Ez az előkészítés idő, pénz, és energia. De hozzá kell
kezdeni, a településnek mindkét ingatlan nagy értéke. A Hősök terén most valami
elkezdődik, bízom benne, hogy hamarosan ehhez a kisiskola épülete is
hozzákapcsolódik. Ehhez nem csak a jelenlegi épületet kell nézni, hanem a mögötte
lévő épületrészt is, ami nem az Önkormányzat tulajdona, ezért megszerzése iránt is
komolyan lépéseket kell tenni. Nem szabad, hogy az Önkormányzat ezekről az
épületeiről lemondjon, hogy felmerüljön az értékesítés, mert ez rengeteg veszéllyel jár.
Jó és előkészített projektötletekkel jó esély van rá, hogy az Önkormányzat pályázati
forrást teremtsen ezen épületek hasznosításához, amelyhez az Önkormányzat által
kitermelhető önrészt is tudunk biztosítani. Mert a jelenlegi pályázatnál 6 millió forint
támogatáshoz 9-10 millió Ft önrészt kellett volna hozzátenni. Az Önkormányzat
jelenlegi gazdasági helyzetében ez egy lehetetlen vállalkozás. Optimista vagyok, a
munkának neki kell állni, mert minden hónap időveszteséget jelent. Építészeknek akár
egyszerűbb pályázatot is kiírhatunk, hogy ötleteljenek. Találjunk fenntartható funkciót,
hiszen mindkét épület olyan, amelynek a funkciója, amiért eredetileg létrehozták, már
megszűnt. Ez egy szép építészeti feladat.
Vargha András képviselő: Mindent elmondtál, amit én is szerettem volna. Nem azért
szavaztam így, mert nem szeretném hasznosítva látni ezeket az ingatlanokat. Amikor
annak idején a pályázat előkészítése zajlott, akkor is ugyanez volt a vita tárgya, és erre
rátett egy lapáttal az anyagi számítások következménye. Maximálisan támogatnám,
hogy egységes, legalább középtávú falufejlesztési koncepciót alakítsunk ki. Ennek
legfontosabb része az ÁFÉSZ-szal való egyezkedés ennek az ingatlannak, és a főtéri
ingatlanuknak a témájában is. Ezek befolyásolják az egységes falukép kialakítását.
Kovács István polgármester: Azért a funkciót betöltöttük, azért az meg volt. Eléggé
körüljártuk annak idején, amikor elindítottuk. Nem egy hetünk, több hónapunk is volt
rá. Felvettük egy illetővel a kapcsolatot, megpróbáltuk megoldani, hogy ez az épület
megmaradjon. Lebontani nem szabad. Ha nem is ebből az összegből, de nem sokkal
nagyobból megoldható lett volna a kivitelezés.
Horváth-Mihók Márta képviselő: A hogyan tovább, sokkal fontosabb. Egyetértek
jegyző úrral: tényleg egy jó ötletnek tartom, hogy fiatal építészeket kérdezzünk meg.
Próbáljuk meg ezt az utat járni.
Kovács István polgármester: Azzal meg nem is foglalkozunk, hogy Hidegségen is van
valaki, aki ötleteket tud betenni ebbe az épületbe…? Idegen építészeket hozunk ide, és
a hidegségiekkel nem foglalkozunk... Nem foglalkozunk azzal, hogy Hidegségen lett
volna olyan társaság, aki megtöltötte volna az épületet tartalommal.
12. Napirendi pont:
a) Dr. Vargha András képviselő: A falunap előkészületei, hogyan állnak? Mikor lesz
pontosan?
Kovács István polgármester: Most állítjuk össze a programot, felvettük a kapcsolatot
az előadókkal. A probléma, hogy többen már foglaltak voltak, de hamarosan összeáll,
és akkor mindenkinek megküldöm. Július 7-én lesz a falunap.
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Dr. Vargha András képviselő: Azt szeretném kérni, hogy menet közben egyeztessünk,
mielőtt lefixáljuk a programot.
Kovács István polgármester: Rendben.
b) Dr. Vargha András képviselő: Mint már említettem, tartok fogadóórát. Május 12.
hétfőre gondoltam, 18,30-kor, ha nem ütközik más programba itt az épületben.
Szeretettel várok minden érdeklődőt, akinek kérdése, javaslata van a faluban.
c) Horváth-Mihók Márta képviselő: A focipályával kapcsolatban örömmel hallom,
hogy felkerültek a labdafogó hálók. A fű minőségével kapcsolatban lenne
észrevételem: tavaly a kivitelező vállalta, hogy kezeli, de nem valósult meg, vannak
foltok, ahol nincs is fű. Ezzel foglalkozni kellene.
Kovács István polgármester: Én kértem tavaly, hogy ne menjenek még rá a pályára.
Megengedtük, most ott van kikopva a fű. Véleményem szerint ősszel kell kipótolni, és
az tavaszra megerősödik.
Horváth-Mihók Márta képviselő: Szerintem egy doboz fűmagot megér, hogy ne
maradjon foltos.
Kovács István polgármester: Rendben.
d) Hipságh Lajos alpolgármester: Kérdésem, hogy a kábelt tv-vel nem lehetne valamit
csinálni, hogy jobb legyen? Akadozik, nem jó a hang, stb.
Kovács István polgármester: Egy nagyon elavult rendszerünk van, ezt már nem
érdemes javítani. Nem tudom, mennyibe kerülhet egy új rendszer. A képviselő-testület
gondolkodjon rajta, hogy milyen megoldás lenne jó.
Dr. Vargha András képviselő: Amikor itt volt nálunk Firtl Mátyás országgyűlési
képviselő, felmerült egy fejlesztési lehetőség kilátásba helyezése. Talán a választások
után lesz valamilyen előrelépés ez ügyben.
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A Hegykő-fertőhomoki rendszert a T-Home eladta a VidaNet
Zrt-nek. Őket korábban megkérdeztük, nem vennék-e át a kábel-tv rendszerünket.
Ezzel ugyanis nem csak a kábel-tv hálózat korszerűsödhetett volna, hanem kábelen a
szélessávú internet problémája is megoldódott volna. Az elején bíztattak, majd amikor
látták, mennyi előfizető lenne, akkor visszamondták, hogy ez nem éri meg nekik.
Valószínűleg másoknak sem éri meg. Internet és kábeltelevízió ügyben írtunk levelet a
T-Com felé is, várjuk a visszajelzésüket - már a sokadik megkeresésünkre. Ha nem
válaszolnak, tovább lépünk, nem hagyjuk annyiban. A Hírközlési Felügyelet kiadott
egy elvi építési engedélyt, lehet, hogy valamilyen kormányzati forrásból szeretne ez a
cég fejleszteni. Van egy harmadik lehetőség is: a T-Mobile szolgáltatótól azt a nem
hivatalos információt tudtam meg, hogy a Fertő utcában lévő jeladójuk fejlesztése az
idei tervükben szerepel. Az ismerősöm azt mondta, véleménye szerint ez október
végéig megtörténik. Szerinte ez 20-25 Mbit/s-ot is képes lesz produkálni. Ezt
fenntartásokkal kezeljük, de megtörténhet.
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e) Kovács István polgármester: Mikorra tegyük a hulladékgyűjtés napját? A javaslatom
május 10., délután 15 óra.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek.
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Kovács István polgármester az ülést 21 óra 8
perckor bezárta.

Kmf.

Kovács István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző
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Melléklet:
 meghívó;
 jelenléti ív;
 tájékoztató a közbiztonságról;
 beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről;
 melléklet a 18/2014.(IV. 29.) képviselő-testületi határozathoz (átfogó értékelés az
Önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatainak 2013. évi ellátásáról);
 szöveges indokolás a 4/2014. önkormányzati rendelet tervezetéhez;
 adóbevételek és –tartozások alakulását bemutató táblázat;
 4/2014.(V. 12.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról;
 az Önkormányzat 2013. éves ellenőrzési jelentése;
 előterjesztés a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának
módosításához;
 melléklet a 25/2014.(IV. 29.) képviselő-testületi határozathoz (Sopron és Térsége
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása).

