
 

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz 
 

A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás  
társulási megállapodásának módosítása 

 
A Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács 2013. június 6-án 
megtartott ülésén jóváhagyta a Társulási Megállapodás jogszabályi előírásoknak - 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény IV. fejezete - 
megfelelő módosítását.  
 
A munkaszervezeti feladatokat ellátó Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala a módosított Társulási Megállapodást, az érintett települések, tárgyban 
hozott határozataival együtt elküldte a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron 
Megyei Igazgatóságának a változások átvezetése céljából.  
 
A beküldött dokumentumok átvizsgálását követően az Államkincstár hiánypóló 
felhívásban tájékoztatta a Társulást, hogy mely tartalmi követelmények hiányoznak 
álláspontjuk szerint a Társulási Megállapodásból.  
 
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala munkatársai a hiánypótló 
felhívást, és a 2013. június 6-i Társulási Tanács ülésen elfogadott Társulási 
Megállapodást áttekintve arra a következtetésre jutottak, hogy a hiánypótlásban 
leírtak közül több tartalmi követelmény is szerepel a Társulási Megállapodásban.  
 
A hiánypótlási felhívásra reagálva tájékoztattuk az Államkincstárt észrevételeinkről, 
melyet elfogadtak. Az áttekintés és levélváltás eredményeképpen két helyen 
szükséges a korábbi ülésen elfogadott megállapodás módosítása, mivel azokat 
eredetileg nem tartalmazta a Társulási Megállapodás 6. számú módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt változata.  
 
(A melléklet a 7. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveget tartalmazza.) 
 
A két hiányosság közül az egyik a hatályosulással, a másik pedig a tulajdonosi 
jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos, melyeket jelen előterjesztéssel, és az 
ahhoz kapcsolódó határozati javaslattal rendezni kívánunk. A módosuló részeket a 
VII. Fejezet 6. pontja és a Záradék rész tartalmazza. 
 
A Társulási Megállapodás módosítását a Társulási Tanácsnak, majd valamennyi 
tagönkormányzat képviselő testületének minősített többséggel kell jóváhagynia. 
 
A módosított Társulási Megállapodás a korábbi és a jelenlegi módosításokat is 
kiemeli, tekintettel a törzskönyvi bejegyzéstől való függőségre. 
 
Javasoljuk a – kizárólag technikai jellegű – módosítások elfogadását, és a Társulási 
megállapodás jóváhagyását. 



 

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz 
 

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
Társulási megállapodásának módosítása 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 146. § (1) 
bekezdése szerint – mint arról korábban, más társulásaink esetében már tájékoztatást 
adtunk – június 30-ig felül kellett vizsgálni és módosítani kellett a törvény 
hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat. 
 
Határidőn túl ugyan, de ezt a felülvizsgálatot a Sopron Térségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa is elvégezte, és a 
felülvizsgált, majd módosított tárulási megállapodást 2013. november 6-i ülésén 
elfogadta. 
 
Ezt követően felkérték a tag önkormányzatok képviselő-testületeit a módosítás 
jóváhagyására. 

 
A társulás elnökének ezzel kapcsolatos előterjesztését és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt társulási megállapodást mellékeljük.  
 
A társulási megállapodás módosítása az alábbiakat érinti: 

 a gyűjtőedény űrmértéke 110, 500, és 1 000 literre változik;  

 pénzügyi kötelezettség nem teljesítése esetére fizetési meghagyás kibocsátása 
iránti kérelem lehetősége; 

 a Társulási Tanácsban a szavazati arány a jogszabály szövege szerint 
lakosságszám arányosan alakul; 

 a Társulásból történő kilépés esetén 3 hónap helyett a jogszabály szövege 
szerint 6 hónappal korábbi testületi döntés szükséges; 

 a munkaszervezetet az IGSZ helyett a soproni Polgármesteri Hivatal látja el;  

 a törvényességi felügyeletet a Kormányhivatal látja el; 

 a hatályos jogszabályokra való utalás (ÁÉht., Ávr., Mötv., Alaptv., 
Hulladékról szóló tv., stb.). 

 
A Társulási megállapodás előterjesztett tervezete – 60 literes űrmértékű 
gyűjtőedények hiányában – álláspontunk szerint jogszabálysértő, mivel a 
64/2008.(III. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint nem ösztönöz a 
hulladékkezelés csökkentésére és hatékony hulladékgazdálkodásra, továbbá nem 
teljesíti a 438/2012.(XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdését, amely szerint a 
választható gyűjtőedény űrmértékének igazodnia kell az ingatlanon képződő 
hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve különösen az ingatlant használók számát 
(nyilvánvaló, hogy egyfős háztartásban jelentősen kevesebb hulladék keletkezik a 
négyfős háztartáshoz képest). 
 
A leírtakra tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő: 
 



 

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

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

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



 

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz 
 

A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2005.(I. 20.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

 
A 2013. évi LXXV. törvény bevezette az önkormányzati segély fogalmát. Ennek 
lényege, hogy 2013. január 1-től megszűnik az átmeneti segély és a temetési segély 
(sőt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény szerinti rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is), a jogalkotó helyettük 
vezette be az ilyen módon összefoglaló jelentésű önkormányzati segélyt. Ezzel együtt 
kötelezte az önkormányzatokat, hogy 2013. december 31-ig alkossák meg az 
önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. 
 
A törvény szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak 
szerint önkormányzati segélyt nyújt. Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási 
tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. Az 
önkormányzati segély eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi 
rendszerességgel is adható. Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a 
személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról 
más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt 
többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a 
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, 
a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való 
kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez 
kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre 
szorulnak. 
 
Önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre 
számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell 
szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 130%-ánál. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez 
való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege nem lehet 
kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti 
annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja 
létfenntartását veszélyezteti. 
 
Az önkormányzati segély kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási 
intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, 
illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi 
szervezet kezdeményezésére - is megállapítható. Az önkormányzati segély iránti 
kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli eljárás megindítását követő 15 
napon belül kell dönteni.” 
 



 

Az előterjesztendő rendelettervezetben – az alaprendelet módosítva – a pénzbeli 
ellátások között a jelenlegi szabályozással egyező tartalommal biztosítanánk a 
jövőben is az átmeneti-, a temetési, a szülési (újszülöttek támogatása) , és a különös 
méltányosságból adható nagyobb összegű átmenti segélyt – immár egységesen 
önkormányzati segély megnevezéssel. 
 
A természetben nyújtott ellátások között nevesített – Szt. 50. § (3) bekezdés szerinti – 
ún. méltányossági közgyógyellátás megállapításának hatáskörét a jogalkotó jegyzői 
hatáskörből képviselő-testületi hatáskörbe teszi át (bár mérlegelésre a kérelmek 
elbírálásánál nincs mód), ugyanakkor az önkormányzati segély megállapításának 
leszűkítette a határidejét 15 napra. Vagyis gyakorlatilag a képviselő-testület - ha csak 
nem akar folyamatosan rendkívüli üléseket tartani – nem tudja elbírálni (holott itt 
mérlegelésre is szükség lenne). Ezért az önkormányzati segély megállapításának és 
ellenőrzésének hatáskörét – a különös méltányosságból adható legfeljebb 50 ezer Ft-
ig megállapítható, ritkán előforduló esetet kivéve - a polgármesterre javasoljuk 
átruházni (a szülési és temetési segély eddig is polgármesteri hatáskörben volt). 
 
A rendelet-tervezetben egyebekben  
- szabályozzuk a meghatározott időszakra havi rendszerességgel adható 
önkormányzati segélyt és ellenőrzését (eleget téve a törvényi előírásnak),  
- pontosítjuk az önkormányzati segély folyósításának szabályait, és rövidítjük 
határidejét; továbbá  
- elvégezzük a legutóbbi módosítás óta szükséges „átvezetéseket” (pl. hatályos 
címek, szervezeti elnevezések), 
- a feleslegessé váló jogszabályi helyeket hatályon kívül helyezzük. 
 
A rendelettervezetet az ülésen terjesztjük elő.  



 

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz 
 

A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének összeállítása 
 
 

2014. január 30. - együttes ülés Hegykő és Fertőhomok Községek 
Önkormányzatainak Képviselő-testületeivel 

1. Beszámoló a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
költségvetésének végrehajtásáról 

2. A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 
jóváhagyása 

3. A köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotása 
 
2014. február 11.  

1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása  
2. 2014. évi fejlesztési célok meghatározása 
3. A helyi közbeszerzési terv összeállítása 

 
2014. április 29.  

1. Tájékoztató a közbiztonságról 
2. Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről 
3. Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti 

feladatainak 2013. évi ellátásáról  
4. A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet 

megalkotása 
5. A 2013. évi Szent András alapra benyújtott pályázatok elbírálása, a 2013. 

évi pályázatok elszámolásának jóváhagyása 
 
2014. június 17. 

1. Tájékoztató a község közegészségügyi helyzetéről 
2. Tájékoztató az anya- és csecsemővédelemről 
3. A Stangli Fesztivál szervezésével kapcsolatos feladatok 

 
2014. szeptember 9. 

1. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről  
2. A Tündérrózsa Óvoda vezetőjének beszámolója a 2014/2015-ös nevelési 

évről, továbbá az új nevelési év előkészületeiről  
3. A Fertő-táj Általános Iskola igazgatójának tájékoztatója a 2014/2015-es 

tanévről, továbbá az új tanév előkészületeiről 
 
2014. október - alakuló ülés 

1. A Képviselő-testület megalakulásával összefüggő napirendek 
2. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának beterjesztése 

 
2014. november 25. 

1. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának harmadik negyedévi 
helyzetéről 



 

2. Beszámoló a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal éves munkájáról 
3. A Belső Ellenőrzési Terv és a Stratégiai Ellenőrzési Terv jóváhagyása 
4. A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének összeállítása 
5. Az Önkormányzat 2015. évi rendezvény-naptárának összeállítása  

 
2014. november 25. - Közmeghallgatás  
 
 
 
Az ülések helye:   Faluház ülésterme, Hidegség, Petőfi u. 1. 
Időpontja:    18,00 óra 
A Közmeghallgatás helye: Faluház ülésterme, Hidegség, Petőfi u. 1. 
 

 



 

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz 
 

Az Önkormányzat 2014. évi rendezvény-naptárának összeállítása 
 

Rendezvény időpontja Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Rendező Költségviselő Felelős 

2014. 07. 05.  Stangli-fesztivál 
Önkormányzati hivatal 
előtti tér /rendezvénysátor 

Hidegség 
Önkormányzat - 
Horvát 
Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Hidegség 
Önkormányzata - 
Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Kovács István 
polgármester 

2014. 07. 11-07. 20.  Tízforrás Fesztivál Toronhegyi pajta, templom 

Hidegség 
Önkormányzat - 
Grubits János 

Hidegség 
Önkormányzat – 
Grubits János 

Kovács István 
polgármester 

2014. 12. 05. Mikulás Ünnepség Önkormányzat nagyterme 
Hidegség 
Önkormányzat 

Hidegség 
Önkormányzat 

Kovács István 
polgármester 

2014. 12. 14. Idősek Napi Ünnepség Önkormányzat nagyterme 

Hidegség 
Önkormányzat - 
Horvát 
Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Hidegség 
Önkormányzat - 
Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Kovács István 
polgármester 

2014. 12. 18. Gyermekkarácsony Önkormányzat nagyterme 

Hidegség 
Önkormányzat - 
Horvát 
Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Hidegség 
Önkormányzat - 
Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Kovács István 
polgármester 
 



 

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz 
 

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


