Előterjesztés a 1. napirendi ponthoz
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása; döntés a
hidegségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról. A Tündérrózsa Óvoda
költségvetése tervezetének véleményezése
Az Önkormányzat – jegyző által elkészített – költségvetési rendelettervezetét jelen
előterjesztéshez mellékeltük.
A költségvetési rendelettervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához további,
önálló önkormányzati rendeletalkotás, rendelet módosítása nem indokolt.
A felhalmozási kiadások között terveztük a „Hidegség Községben Faluház
önkormányzati épületének korszerűsítés és Hősök tere térburkolása” elnevezésű
18 770 ezer Ft bruttó költségvetésű LEADER projekt megvalósításának 2014. évre
esedékes kiadásait, valamint a projekt költségeket (a kivitelező részére 2013.
december hóban már történt kifizetés). A bevételek között az ennek részleges
finanszírozására benyújtott 14 689 ezer Ft pályázati igényünket beterveztük.
A költségvetési rendelettervezethez kapcsolódó, a működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági
tagolásban mellékeltük. A többéves kihatással járó döntéseket bemutató és a
közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó
táblázatokat szintén csatoltuk. Az előirányzat-felhasználási tervet az ülésen
terjesztjük elő. Ezek a táblázatok nem képezik a rendelet részét.
Szintén nem képezi a rendelet részét - de természetesen csatoltuk - az önkormányzat
bevételeit és kiadásait részletesen is bemutató, csatolt összeállítást, amely – a rendelet
megalkotását követően – a polgármester jóváhagyása után az önkormányzat elemi
költségvetéseként szolgál.
A költségvetési rendelet részeként – a tervezetben foglaltak szerint –
kezdeményezzük döntés hozatalát a helyi önkéntes tűzoltó egyesület támogatásáról,
mely iránt az előterjesztett kérelmet mellékeljük.
A Tündérrózsa Óvoda költségvetésének véleményezése a 2. napirend keretében
tárgyalni kívánt megállapodásban foglaltak szerinti lehetősége a Képviselőtestületnek. Ennek érdekében csatoljuk a Tündérrózsa Óvoda három részből –
hegykői óvoda, fertőhomoki tagintézmény, és konyha adatai – álló költségvetés
tervezetét is. Az intézmény költségvetése a társönkormányzatok véleményére is
figyelemmel, Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése szerint
Hegykő – mint székhely település - költségvetési rendeletébe épül be. Az óvodai
hozzájárulás kalkulált összegét a költségvetési rendelet tervezete tartalmazza.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz
Az óvodai ellátás és szociális étkeztetés, továbbá gyermekétkeztetés
feladatellátásának finanszírozásáról szóló megállapodás jóváhagyása
A Képviselő-testület 2013. júniusban döntött arról, hogy a Hegykő, Fertőhomok és
Hidegség Községek Óvodafenntartó Társulásának megszüntetésével egyidejűleg, az
óvoda által ellátott, törvényben előírt, kötelező feladatokat (óvodai ellátás, szociálisés gyermekétkeztetés) továbbra is a Tündérrózsa Óvoda útján, Hegykő és
Fertőhomok községek önkormányzataival megkötött feladat-ellátási szerződéssel
biztosítja. A Képviselő-testület a szeptemberi ülésen tárgyalta a feladatellátás
finanszírozásához történő hozzájárulás mértékéről számítási módjáról és
megfizetésének feltételeiről szóló megállapodást. A megállapodás - Hidegség
tekintetében – 2013. december 31. napjáig lett jóváhagyva azzal, hogy a képviselőtestület a 2014. évi költségvetési-pénzügyi lehetőségeket nem ismeri. A valamennyi
önkormányzat által aláírt megállapodást csatoljuk.
A 2014. évi költségvetési számadatok – különös tekintettel a Tündérrózsa Óvoda
költségvetésének és állami finanszírozása mértékének – ismeretére kezdeményezzük
döntés hozatalát a megállapodás időbeli hatályának meghosszabbításáról, ill. ennek
hiányában az érintett kötelező feladatok ellátásról.
A megállapodás tavaly őszi aláírásakor félévre 698 ezer Ft költségvetési támogatást
prognosztizáltunk, amely éves viszonylatban meghaladta volna az évi 1,4 millió
forintot. A tényleges második hozzájárulás mértéke végül 270 835,- Ft lett (a már
ismert, előző évi teljesített tény adatok alapján). A csökkenés oka egyfelől arra
vezethető vissza, hogy év eleji költségvetési tervadatokból indultunk ki, amely csak
85 fő gyerekkel kalkulált (az akkori létszám szerint), októberre viszont 107 fő lett a
létszám a csoportszoba bővítéssel. A növekvő gyermeklétszám mellett a hidegségi
gyermek száma nem változott, így a rájuk eső fajlagos kiadás csökkent.
Az óvodai idei költségvetési tervére és a módosuló állami finanszírozásra tekintettel
a teljes 2014-es évre irányoztunk elő az óvodára 782 816 Ft működési támogatást, és a
tapasztalatai adatok alapján 400.000,- Ft-ot étkeztetésre.
A részletes számítást mellékeljük.

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
A Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás Társulási megállapodása
módosításának jóváhagyása
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. 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.
A tárulási megállapodás módosítást és a térítési díjak összegét tartalmazó táblázatot
mellékeljük.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz
Döntés új települési üdvözlőtáblák készítéséről
A település belterületi határán lévő üdvözlőtáblák elkorhadtak, széttörtek –
felújításuk nem lehetséges.
Helyükre új üdvözlőtáblák készítését kezdeményezzük. Az erről szóló árajánlatot
mellékeljük.
Az üdvözlő táblák árajánlat szerinti költségét a költségvetési rendelet tervezete
tartalmazza.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
A telekadóról szóló 18/2005.(X. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
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 mellékeljük.
Az ülésen a rendelet vonatkozó szabályának hatályon kívül helyezését javasoljuk. A
módosítás nyilvántartásunk szerint jelenleg egy adózót érint.

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Döntés az Önkormányzat tagságának fenntartásáról az Alpokalja-Ikva mente
LEADER Egyesületben
Az Európai Uniós 2014-20-as költségvetési programozási időszakra (amely
számunkra egyúttal új pályázati tervezési időszakot is jelent) vonatkozóan szükséges
annak megerősítése, hogy a LEADER egyesületek tagjai megerősítsék, a
továbbiakban is helyi akciócsoportként (HACS) kívánnak működésüket, 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 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.
Fentiekre tekintettel javasoljuk az egyesületi tagság megerősítését.

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz
A Fertő utca csapadékvíz elvezetését biztosító zárt csatorna (és árok) tisztítása
Horváth Péter képviselő tolmácsolta Szabó István Hidegség, Fertő u. 26. szám alatti
lakos problémáját.
„Esős időben a víz az esővíz-elvezető csatornából a ház előtti rácsnál feljön, és befolyik az
udvarára. Valószínűleg nem bír tovább folyni a csatornák felé, elképzelhető, hogy a csövek
eltömődtek, vagy visszafelé lejtenek.
Az egész falu vize erre folyik el (a Fő utcáé biztosan erre van kötve), azaz csak folyna, mert így
az egész feljön és befolyik a Fertő u. 26 sz.
ház udvarára, illetve a ház előtti kertet napokig víz alá temeti.
Ez elég régóta így van, a szomszéd már többször szólt, és kért, hogy írjam le és foglalkozzunk
vele, maradjon nyoma, esetleg következő ülésen foglalkozzunk vele.
Erre szeretne a Szabó Pista valami megoldást keresni, lehetőleg még a tavaszi esőzés/olvadás
előtt.”

Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Az ún. hulladékudvar Fő u. 15. szám alatti ingatlan felőli kerítésének megépítése
A témában Zsubrits Árpád Hidegség, Petőfi u. 45. szám alatti lakos terjesztett elő
kérelmet.
A kérelmet mellékeljük.

