
Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz 

 
Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről; - 

szándéknyilatkozat a Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás tagsági 
jogviszonyának fenntartásáról 

 
A Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének írásos beszámolóját 
mellékeljük.  
 
A Központ fenntartására 2008. november 20-án 11 település hozta létre a Fertőd 
Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulást, melynek Hidegség Község 
Önkormányzata is tagja. A Központ, településünk területén a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-ában 
meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatot, valamint a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés c) pontjában 
meghatározott házi segítségnyújtás – kötelező önkormányzati - szociális 
alapszolgáltatási feladatát látja el. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a 
alapján az önkormányzatok - kizárólag - jogi személyiséggel rendelkező társulást 
hozhatnak létre. A jelenlegi társulás ennek a feltételnek nem felel meg, így 
ugyanezen törvény 146. § (1) bekezdése szerint kell eljárnunk, vagyis a korábban 
megkötött önkormányzati társulási megállapodást 2013. június 30-ig felül kell 
vizsgálnunk és az új szabályozásnak megfelelően módosítanunk szükséges. 
 
Fertőd Város Önkormányzata azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy a 
képviselő-testület nyilatkozzon, továbbra is tagja kíván-e maradni a társulásnak. 
Ebben az esetben a fertődiek elkészítik a hatályos szabályozásnak megfelelő, jogi 
személyiségű társulás társulási megállapodásának tervezetét, melyről június 30-ig 
kell döntenünk.  
 
Tekintettel arra, hogy a felsorolt feladatok ellátási kötelezettsége továbbra is terheli 
valamennyi települési önkormányzatot, és ezek a fertődi székhelyű társulás 
keretében láthatók el a leginkább költséghatékonyan, javasoltjuk a társulási tagság 
fenntartását.   



Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz 

 
Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti 

feladatainak 2012. évi ellátásáról  
 

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-éig – 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 értékelés tervezetét az ülésig kiküldjük. 
 
Az értékelést – a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni 
a gyámhatóságnak. 



Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz 

 
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15. ) rendelet 

módosítása; - az Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 
(zárszámadási) rendelet megalkotása  

 
A helyi önkormányzat képviselő-testületének évente április 30-ig kell elkészítenie az 
előző évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét. A 
zárszámadással egyidejűleg, amennyiben indokolt, el kell végezni az előző évi 
költségvetési rendelet módosítását is.  
 
 

I. 
 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  
1/2012.(II. 15.) rendelet módosítása  

 
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II. 15.) rendelet 
módosításáról szóló 6/2013.(V. …) önkormányzati rendelet tervezetét mellékeljük. 
 
A 2012. évi költségvetést a Képviselő-testület szeptemberben módosította 72 723 e Ft 
főösszegre. A jelenlegi rendeletmódosítás tervezetében az azóta felmerült módosító 
tételek szerepelnek.  
 
Jelen előirányzat módosításra elsősorban a 2012. október 1-től 2012. december 31-ig 
beérkezett többletbevételek, illetve az előre nem látható kiadások miatt került sor.  
 
I. Egyéb bevételi többletek miatti előirányzat módosítás 
 
A temető nyilvántartásunkban szereplő sírhelymegváltásokat október hónapban 
leegyeztettük, a lejárt sírhelyek tulajdonosainak megkeresését követően 20 e Ft 
többletbevételünk keletkezett a díjakból. Ezzel az összeggel növeljük a bevételeink 
nagyságát. Az adóbevételek közül a gépjárműadó, és az iparűzési adó adónemeken a 
teljesítési adatok figyelembevételével, utólagosan 500-500 ezer Ft összeggel növeltük 
meg az előirányzatot. 
 
II. Állami támogatások változása miatti előirányzat módosítás 
 
A 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet, illetve a 371/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
alapján a költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2012. évben is részesültek 
bérkompenzációs támogatásban. Az állami támogatás, illetve a bér és járulék kiadás 
előirányzat módosítása a tényleges felhasználásnak megfelelően a Magyar 
Államkincstár értesítése alapján történt. A jelenlegi módosítás 2011. decembertől 
2012. decemberig szól. A szociális feladatok kiegészítő támogatása jogcímen az 
ápolási díj, és a lakásfenntartási támogatás kifizetett összegének, a visszaigényelt 90 



%-át kaptuk meg. Hitelkonszolidáció keretében 7 851 036,- Ft összeget a 
tőketörlesztésre, 207 642 ,- Ft összeget a kamat törlesztésére kaptunk. 
 
III. kiadásokhoz kapcsolódó módosítások 
 
Kiadási előirányzat módosításra elsősorban a bevételek módosításával kapcsolatban 
kerül sor. A bevételi és a kiadási oldalt egyaránt érinti a fordított áfa elszámolása, 
amelyre az építési engedélyköteles beruházásaink miatt volt szükség. A fordított áfa 
összegét bevételi előirányzatként is fel kell tüntetni, és befizetendő áfa előírásaként is 
a kiadási oldalon. Ilyen beruházás volt a támfal felújításunk, és a vízi-közmű vagyon 
felújítások. A hitelkonszolidációra megkapott összeget a kiadási oldalon 
előirányoztuk a hitel és kamata törlesztésére. A szociális feladatainkra előirányoztuk 
a ténylegesen felhasznált összeget. A körjegyzőség működési támogatása címen a 
november 27-i együttes ülés döntései alapján terveztük meg a többlettámogatást, az 
év végi kiadások fedezetére. 
 
 



II.  
 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 7/2013.(V. …) 
önkormányzati (zárszámadási) rendelet megalkotása 

 
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 7/2013.(V. …) 
önkormányzati (zárszámadási) rendelet tervezetét mellékeljük. 
 
A zárszámadási rendelethez az alábbi szöveges tájékoztatást fűzzük: 
 
 

Tájékoztató a zárszámadási rendelethez 
 
Bevételek alakulása:  
 
Hidegség Község Önkormányzatának összes bevétele a beszámolási időszakban 79 
millió 749 ezer Ft volt, ami a módosított előirányzat 94%-a.  
 
1. Működési bevételek 
Intézményi működési bevételek címen 3 321 e Ft folyt be, ami 95%-os teljesítésnek 
felel meg. E bevételek közé az alaptevékenységgel összefüggő bevételek, bérleti 
díjak, kamatbevételek, ÁFA bevételek tartoznak.  

 Bérleti díjakból: 82 e Ft 

 Sírhely újra megváltások díjaiból: 59 e Ft 

 Kiszámlázott kaszálási díjakból: 281 e Ft 

 Áfa bevételek: 2 915 e Ft. 

 Kamatbevételek: 24 e Ft 
 
2. Sajátos működési bevételek 
Az önkormányzat sajátos bevételei közül a helyi adókból származó bevételekből 
összesen: 10 970 e Ft folyt be. Bevételként itt került elszámolásra 

 a telekadó 7 527 e Ft, 

 az építményadó 361 e Ft, és 

 az iparűzési adó 3 081 e Ft, valamint 

 a pótlék 101 e Ft. 
 

A befolyt összeg az éves előirányzat (11 595 e Ft) 95%-a.  
 
Nagyobb tételt jelent bevételeinknél az átengedett központi adók kategóriája, 
amelyet a gépjárműadó és a személyi jövedelemadó helyben maradó része, valamint 
a kincstár által havi bontásban utalt SZJA helyben maradó része képez. Teljesítése 
100%-os. 
 
A gépjárműadóból származó bevétel 9 992 e Ft, a talajterhelési díj 79 e Ft, az SZJA 
helyben maradó része: 3 573 e Ft, a jövedelemkülönbség mérsékelése: 6 350 e Ft. 
 



3. Az önkormányzat költségvetési támogatása 

 normatív állami hozzájárulás: 7 605 e Ft, 

 egyes szociális feladatok támogatása: 491 e Ft, 

 egyéb központi támogatás: 688 e Ft. 
 

Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása című jogcímen, a folyósított 
ellátások keretében került igénylésre havonként az ápolási díj és a lakásfenntartási 
támogatás. Egyéb központi támogatás címen a 2012. évi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetét biztosítja az állam. 
 
4. Átvett pénzeszközök 

 működési célú pénzeszköz átvételünk mozgáskorlátozottak közlekedési 
támogatása (14 e Ft) és a pénzbeli támogatás (12 e Ft) igénylése útján folyt be; 

 támogatásértékű bevétel a költségvetési szervektől: a körjegyzőség működési 
támogatása Fertőboztól 7 222 e Ft, 

 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat által utalt 300 e Ft (támogatás az idősek 
napja, a karácsony, a Stangli Fesztivál rendezvényeinkhez), 

 támogatásértékű bevétel, társulásoktól: 220 e Ft (a mozgókönyvtári ellátás 
biztosítására).  

 
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel címen: vízi-közmű üzemeltetéssel 
kapcsolatos bevétel 6 034 e Ft, hozambevétel 150 e Ft. 
 
6. Finanszírozási bevételek 
Értékpapír bontásából: 10 000 e Ft, 
Adósságkonszolidáció: 8 059 e Ft. 
 
 
Kiadások alakulása:  
 
Hidegség Község Önkormányzatának összes kiadása a beszámolási időszakban 79 
millió 605 ezer Ft, ami a módosított előirányzat 93%-a. 
 
l. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 
A bérekre és személyi juttatásokra 4 891 e Ft, járulékokra 1 337 e Ft teljesült, ez az 
előirányzat 100%-a. 
 
2. Dologi és folyó kiadások 
A dologi és folyó kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 92%-
os teljesítést mutat: 

 készletbeszerzések: 720 e Ft,  

 közüzemi díjak: 4 860 e Ft,  

 díjak, befizetések: 1 688 e Ft,  

 áfa, egyéb dologi: 3 821 e Ft.  

 pénzmaradvány átadás nemzetiségi önk. részére: 124 e Ft,  

 kölcsön a Hull. Gazd. Társulásnak: 616 e Ft,  



 könyvtárfenntartás: 406 e Ft 

 temetőfenntartás: 160 e Ft 

 kábel tv működtetése: 388 e Ft 

 közvilágítás díja áfával együtt: 2 027 e Ft. 

 orvosi rendelő fenntartása: 366 e Ft 

 zöldterület fenntartás: 1 521 e Ft 
 
3. Pénzeszköz átadás, támogatások 
A működési célú pénzeszköz átadások időarányosan teljesültek, önkormányzatunk 
az alábbi címeken teljesítette azt: 

 körjegyzőség működési támogatása: 21 695 e Ft,  

 Szent András pályázat: 500 e Ft,  

 államháztartások kívüli támogatások 83 e Ft (Vöröskereszt, Egyházközség) 

 intézményfenntartói megáll. 50 e/fő Hegykő, Fertőhomok: 1738 e Ft,  

 Tízforrás Fesztivál rendezvény 2011. elszámolás: 123 e Ft.  

 szociális elszámolás családsegítő Szolg. Fertőd: 53 e Ft 
 
4. Az önkormányzat által folyósított ellátások 
Az önkormányzat által folyósított ellátások összegének a módosított előirányzathoz 
viszonyított teljesítése 92%. 

 ápolási díj 1 fő részére: 460 e Ft  

 gyermekszületési tám. 2 fő: 60 e Ft, 

 átmeneti segély 3 fő: 34 e Ft,  

 mozgáskorlátozottak közl. Támogatása 2 fő: 14 e Ft, 

 közgyógyellátás 8 fő 131 e Ft 

 BURSA Hungarica támogatás 2 fő 60 e Ft,  

 bérlettámogatás 3 család: 68 e Ft,  

 lakásfenntartási tám.3 család: 148 e Ft 

 iskolakezdési támogatás 56 fő: 560 e Ft 

 pénzbeli támogatás 1 fő: 12 e Ft 

 karácsonyi, idősek napi támogatás 175 fő: 875 e Ft  
 
5. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 
Az év folyamán felhalmozási kiadásunk 89%-a teljesült. További tervezett 
beruházásaink jelenleg folyamatban vannak.  
Ebből 

 víziközmű-hálózat kapcsán végzett felújítások, beruházások: 6 948 e Ft. 

 hulladékudvar felújítása: 2686 e Ft 

 Áfa befizetések: 1 917 e Ft 

 játszótér felújítása: 2590 e Ft 

 támfal felújítása, kerékpáros-pihenő kialakítása: 6 045 e Ft 
 
6. Finanszírozási kiadások 
A 2012-es évben a pályázatokhoz szükséges önrész fedezetéül a pénzpiaci alap 
befektetésünkből 10 millió Ft összeget lebontottunk, hitelfelvételre így nem volt 
szükség. 



 
Hitelkonszolidáció miatt a fennálló hitelünk összege jelenleg: 0 Ft. A 
hitelkonszolidáció összege 7 851 e Ft+ 208 e Ft kamat. 

 hiteltörlesztés 8 852 e Ft 

 hitelkamat 1 168 e Ft 
 
7. Pénzkészlet alakulása 
Január 1-én nyitó pénzkészletünk 6 868 e Ft volt. Az államkincstártól érkező havi 
finanszírozás összege elegendő volt folyó kiadásaink fedezetére. További bevételünk 
a pénzpiaci alapból lebontott 10 000 e Ft volt, és jelentős adó hátralék is folyt be.  
 
Befejezett beruházásainkat pénzügyileg is teljesítettük, a fizetendő áfa összege 
havonta bevallásra, és a NAV felé befizetésre került. Záró pénzkészletünk így 7 098 e 
Ft. 
 
Összegzés: 
 
2012. december 31-ig 94%-os bevételi és 93%-os kiadási teljesítéssel az Önkormányzat 
megtartotta a 2012. évi költségvetési előirányzat által diktált követelményeket.  
 
A 2013. december 31-én megszűnő Hidegség-Fertőboz Körjegyzőség 2012. évi 
gazdálkodásáról külön beszámolót készítettünk. Az ehhez kapcsolódó szöveges 
megállapítások az alábbiak: 
 
 
 



Tájékoztató a körjegyzőség gazdálkodását bemutató mellékletekhez 
 
Bevételek alakulása: 
 
A körjegyzőség bevétele a működési támogatásokból származik, amely összesen 
22 276 Ft, az alábbiak szerint (a teljesítés 100%-os): 

- a körjegyzőség állami támogatása 3 042 e Ft; 
- 304 e Ft a bérkompenzáció; 
- Hidegség Község Önkormányzata működéshez adott támogatása 11 127 e Ft; 
- Fertőboz Község Önkormányzata működési támogatása 7 222 e Ft; 
- kamatbevétel 1 e Ft;  
- a pénzmaradvány felhasználás 580 e Ft.  

 
 
Kiadások alakulása: 
 
A béreknél és járulékainál a teljesítés az előirányzathoz képest év végén 100%-os 
teljesítést mutat, a dologi kiadások esetében 94%-os a mutató. Összes kiadás: 23 058 e 
Ft. 
 
 
Elszámolás:  
 
A bevételek és kiadások elszámolását a 4. számú melléklet tartalmazza. 
 
A 2012. december havi bérek előirányzatát a körjegyzőség 2012. évi költségvetése 
nem tartalmazta. Ezt az összeget az államkincstár megelőlegezte számunkra. Ennek 
elszámolására a márciusi és április havi nettó finanszírozáskor került sor.  
 
2012. évben mindkét község teljesítette a 12 hónapra jutó működési hozzájárulás 
utalását a körjegyzőség részére. A körjegyzőség állami támogatása is befolyt 
számlánkra. Mindkét község dolgozói év végi jutalomban részesültek, amelynek 
előre nem tervezett összegét külön, többlettámogatásként átutalták a községek 
dolgozóik után, a körjegyzőség részére. Hidegség község december végén további 1 
havi működési támogatást vezetett át a körjegyzőség számlájára, az év végi 
kifizetések fedezetére. A körjegyzőségi számla év végén megszüntetésre került, a 
rajta lévő összeget átvezettük Hidegség Község Önkormányzata számlájára.  
 
A 2012. évi elszámolás során mindkét községnek maradványa keletkezett, amelyet az 
utólag kiterhelt 2012. december havi bér kifizetésére jóváírtunk, a teljes körű 
elszámolás érdekében azonban, mindkét község részéről további egyszeri működési 
hozzájárulás megfizetése szükséges. 
 
 



Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz 

 
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának benyújtása  

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése szerint a 
jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a 
polgármester április 30-áig nyújtja be a képviselő-testületnek (a következő évi 
költségvetési koncepciót korábban november 30-ig kellett előkészíteni).  
 
A 2014. évi költségvetésre vonatkozóan ugyanakkor semmilyen számadatokkal nem 
rendelkezünk. Ennek megfelelően az idei költségvetés számaiból és ezek 
prognosztizálható változásaiból indultunk ki a tervezéskor, egyelőre változatlannak 
tekintve a helyi adórendeletek szabályozásait. A koncepcióban szereplő számok 
nagymértékben hozzávetőlegesek, az önkormányzat részéről semmilyen 
kötelezettségvállalást nem tartalmaznak.  
 
A 2014. évi költségvetési koncepció tervezetét mellékeljük. 



Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz 

 
A 2012. évi Szent András alapra benyújtott és támogatásban részesített pályázatok 

elbírálása; - a 2013. évi pályázatok elbírálása 
 
A Szent András Pályázatról szóló 10/2005.(V. 30.) önkormányzati rendelet szerint a 
pályázó a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles elszámolni. A 2012. évi 
támogatási szerződés alapján kifizetett támogatások elszámolásait (3 db) mellékeljük. 
 
Ugyancsak az említett rendelet szerint, pályázatot benyújtani a tárgyévi költségvetésről 
szóló rendelet kihirdetését követő 60 napon belül lehet, Ennek határideje 2013. április 26. 
Ugyan a képviselő-testületi ülés időpontjában ez a határidő még nem járt le, de 
javasoljuk a beérkezett pályázatok bírálatát. A beérkezett 2 db pályázatot szintén 
mellékeljük.  
 



Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz 

 
Döntés utak kátyúzásáról  

 
A képviselő-testület előző ülésén a 2013. évi fejlesztési célok között került 
meghatározásra az önkormányzati utak szükséges kátyúzása.  
 
Ezeket felmértük, az ülésen a helyreállítás költségeit ismertetjük. Természetesen az 
ülésre várjuk az ezzel kapcsolatos képviselői javaslatokat.  



Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz 

 
Döntés Hidegség Község Önkormányzata tagsági jogviszonyának fenntartásáról a 

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulásban  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § 
(1) bekezdése értelmében a törvény hatályba lépése előtt megkötött társulási 
megállapodásokat a képviselő testületek 2013. június 30.-ig kötelesek felülvizsgálni. 
A törvényi előírás a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulást is érinti.  
 
A társulás létrehozását korábban törvény ösztönözte, a tag önkormányzatok 
bizonyos – jellemzően – oktatási normatívákat kizárólag a társuláson keresztül 
kaphattak meg. A társulás önálló munkaszervezettel és költségvetéssel, jogi 
személyiséggel rendelkező költségvetési szervként működött / működik.  
 
A hivatkozott törvény hatályba lépésével a többcélú társulások feladatköre jelentősen 
kiüresedett, állami támogatásuk megszűnt. A június 30-adikai felülvizsgálat ezért a 
hatályos jogszabályi előírásoknak való megfeleltetésen túl a társulás jövőbeli létét is 
hangsúlyosan érinti.  
 
A társulás – amennyiben fennmarad - munkaszervezetét az ellátandó feladatoknak 
megfelelően jelentősen „karcsúsítani” kell. Meg kell határozni, milyen feladatokat 
tud gazdaságosan felvállalni, és ezeket mely önkormányzatok érdekében kellene 
ellátnia. Lényeges, hogy szinte bármilyen önkormányzati feladat megszervezése 
rábízható, azonban a feladatellátás finanszírozását az ellátásban érintett 
önkormányzatnak kell biztosítania.  
 
A Társulási Tanács legutóbbi ülésén a jelenlévő polgármesterek többsége a társulás 
fenntartása mellett foglalt állást.  
 
Egyelőre a képviselő-testületek szándéknyilatkozatát várják azzal, hogy ennek 
ismeretében készül el az új társulási megállapodás, amelynek jóváhagyásáról – a 
későbbiekben - minősített többséggel kell majd a képviselő-testületnek dönteni.  
 
A társulás elnökének, Dr. Fodor Tamás Sopron polgármesterének tárgyban írt 
levelét, valamint a társulás jövőbeni működésével, feladataival kapcsolatos 
kérdésekkel foglalkozó – a Társulási Tanács 2012. októberi ülésére készített – 
előterjesztést mellékeljük.  



Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz 

 
A Soproni Vízmű Zrt. vagyonából az ellátásért felelős önkormányzatok 

tulajdonába kerülő vízi-közmű vagyon tárgyában kötendő megállapodás 
jóváhagyása  

 
A megállapodás elkészítésének oka, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló hatályos 
törvény szerint 2013. január 1-től az ellátásért felelős tulajdonába kerül minden vízki-
közmű, sőt már a vízi-közmű létrehozására irányuló beruházás is. Ellátásért 
felelősként a törvény az államot vagy a települési önkormányzatot jelöli ki, akiknek 
kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves 
szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok 
elvégzéséről. A konkrét esetben mivel a Soproni Vízmű az önkormányzatok közös 
tulajdona, így a mi önkormányzataink minősülnek ellátásért felelősnek.  
 
A megállapodásban hivatkozott ún. ABS projekt vezető partnere az egyik 
burgenlandi vízmű. A pályázatban kedvezményezettként vesz részt a Soproni Vízmű 
Zrt. Mivel a pályázat vízi-közmű beruházás létrehozására irányul, az időközben 
megváltozott jogszabályi környezet miatt ezt át kell adnia az önkormányzatoknak. A 
mellékelt megállapodás tehát arról szól, hogy a Vízmű helyére a tulajdonos 
önkormányzatok lépnek, és őket gesztorként a Soproni Önkormányzat képviseli. A 
megállapodáshoz az alábbi információkat érdemes figyelembe venni:  
- A projektben támogatásban részesülő partnerként eddig részt vevő Soproni 

Vízmű Zrt-re jutó beruházási összeg 339 251 932,- Ft (a teljes pályázati összeg 
ennél jelentősen magasabb). Megjegyzendő, hogy a projekt további beruházásai 
tekintetében Sopron Önkormányzata önálló partnerként volt érintett korábban is). 

- A Soproni Vízmű Zrt-re jutó 339 251 932,- Ft beruházási összeg önrésze 5%, 
amelynek pénzügyi forrása a közműfejlesztési hozzájárulásból teljes mértékben 
biztosított, tehát a jogutódként belépő önkormányzatokat semmilyen többlet 
pénzügyi kötelezettség ezzel kapcsolatban nem terheli. 

- A Soproni Vízmű Zrt-re jutó 339 251 932,- Ft projektrész teljes mértékben 
megvalósításra és kifizetésre került, egyetlen tételt kivéve: a megállapodás 6. 
pontjának második francia bekezdésében említett Scardobona Consulting Kft – 
mint projektmenedzsmentet ellátó cég – megbízási díját 2013. március 31-et 
követően kell kifizetni, amelynek összege 1,5 millió Ft. A pályázati önrésze ennek 
is 5% (75 ezer Ft), ami megoszlik az önkormányzatok között, azonban ezt sem kell 
kifizetnünk, hiszen a teljes pályázati önrész – a fent említettek szerint – a 
közműfejlesztési hozzájárulásból kerül kiegyenlítésre. 

 
Összefoglalva: a megállapodás alapján az önkormányzatokat semmilyen többlet 
feladat és finanszírozási kötelezettség nem terheli. A vagyon (ill. jelen esetben a 
beruházás) önkormányzatokra történő átszállása tulajdonképpen a vízi-közmű 
törvény „erejénél” fogva eleve bekövetkezik. Azonban a konkrét vagyoni értékek 
meghatározása miatt a Vízmű szükségesnek tartotta a vagyon (beruházás) 
átszállásának formális (szerződésbe foglalt) rendezését. Erre készítették a kiküldött 
megállapodást. 


