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Szigethi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel annak 5 tagja jelen van. Elmondta, Zambó
István távollétét, Kóczán Imre késését jelezte. Napirendnek a meghívóban közölt
témákat javasolta azzal, hogy a 2. pontként tárgyalni tervezett iskolai beszámoló
helyett – mivel az igazgatónő külföldön tartózkodik, így nem tud jelen lenni – az új
ravatalozóval kapcsolatos megállapodásokat tárgyalja a képviselő-testület, miként
azt az elmúlt nap megküldött kiegészítésben a képviselők megkapták. Új, 16.
napirendi pontként javasolom felvenni egy TÁMOP pályázat benyújtásáról szóló
döntést.
Dr. Jakab Zsolt: Annyi kiegészítést tennék, hogy a 3. napirendi pont során csak az
iskola alapító okiratának módosítását tárgyaljuk, a többi költségvetési szervét
egyelőre ne. A 8. napirendi pont ugyanakkor egészüljön ki a Petőfi utca 3. szám
alatti, önkormányzati tulajdonú üzlet épületének felújítására vonatkozó döntéssel.
A képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal jóváhagyta.
Napirendi pontok:
1. Napirendi pont:
A Tündérrózsa Óvoda vezetőjének beszámolója a 2011/2012-es nevelési évről
Előadó: Szigethi István polgármester, Vargháné Horváth Bernadett
óvodavezető
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2. Napirendi pont:
Az új ravatalozóval kapcsolatos ráépítési- és földhasználati jogot alapító-; továbbá
üzemeltetésre vonatkozó megállapodások jóváhagyása
Előadó: Szigethi István polgármester
3. Napirendi pont:
A Fertő-táj Általános Iskola alapító okiratának módosítása
Előadó: Szigethi István polgármester
Meghívottak: intézményvezetők
4. Napirendi pont:
Beszámoló a község sportegyesületeinek tevékenységéről
Előadó: Szigethi István polgármester
Meghívott előadók: Tencz Károly FSC Hegykő elnöke, Hegykői Tamás
„Hegykő Diáksportjáért” Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Jakab Zsolt
FKC Hegykő egyesület igazgató
5. Napirendi pont:
Döntés a Sport Büfé bérletéről
Előadó: Szigethi István polgármester
Meghívott: Tencz Károly FSC Hegykő elnöke
6. Napirendi pont:
Az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések
hatályon kívül helyezése
Előadó: dr. Jakab Zsolt körjegyző
7. Napirendi pont:
A Fertő-parti Lovasklub Közhasznú Egyesület kérelme a Patak utcai lovaspálya használatba adása iránt
Előadó: Szigethi István polgármester
8. Napirendi pont:
Az önkormányzati hivatal raktárépületének, és a Petőfi utca 3. szám alatti
kereskedelmi üzlet épületének felújítása
Előadó: Szigethi István polgármester
9. Napirendi pont:
A kábeltelevízió szolgáltatáshoz kapcsolódó helyiségbérleti
megszüntetése és a VidaNet Kft-vel új szerződés kötése
Előadó: Szigethi István polgármester
10. Napirendi pont:
Beszámoló a testvértelepülés Buchholzban tett látogatásról
Előadó: Szigethi István polgármester
11. Napirendi pont:
A Hegykői Vigasságok vendéglátására benyújtott pályázat elbírálása
Előadó: Szigethi István polgármester

szerződés
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12. Napirendi pont:
Tájékoztató a Tízforrás Fesztivál előkészületeiről
Előadó: dr. Jakab Zsolt körjegyző
13. Napirendi pont:
Tájékoztatók, bejelentések
Előadó: Szigethi István polgármester
14. Napirendi pont:
Közművesítés hozzájárulás mértékének megállapítása (zárt ülésen)
Előadó: Szigethi István polgármester
15. Napirendi pont:
Szociális ügyek (zárt ülésen)
Előadó: Szigethi István polgármester
16. . Napirendi pont:
Döntés pályázat benyújtásáról a TÁMOP-6.1.2-11/1. pályázati felhívására
Előadó: Szigethi István polgármester
Szigethi István polgármester beszámolt a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben
hozott határozatokról (beszámoló mellékelve).
A beszámolót a képviselő-testület – egyhangúlag - elfogadta.
1. Napirendi pont:
Vargháné Horváth Bernadett megtartotta beszámolóját (mellékelve).
Vargháné Horváth Bernadett: Kezdeményezni fogom a fenntartó által
finanszírozott, a gyerekeknek ingyenes úszásoktatásért térítés bevezetését, mivel
voltak akik beiratkoztak és nem jártak, viszont a fenntartó utánuk is fizetett.
Fontosnak tartom, hogy legyen, akár minimális térítési díj.
(16 óra 45 perckor megérkezett Kóczán Imre képviselő, így a képviselő-testület
jelenlévő tagjainak létszáma 6 főre bővült.)
Vargháné Horváth Bernadett: A konyhára egyre több nyersanyagot vásárolunk a
helyi őstermelőktől. Ezúttal is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy akinek van
terméke, keressen minket.
Szigethi István: Büszke voltam, amikor a nem rég Romániából hozzánk látogató
óvónők rácsodálkoztak a körülményeinkre. Viszont azt is elmondhatjuk, hogy
buchholczi utunk során benéztünk az ottani óvodába, és azt láttam, felzárkóztunk a
nyugati színvonalhoz. Szeretném megköszönni az óvodai dolgozók munkáját,
példaértékűen működik a Tündérrózsa Óvoda.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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86/2012.(VI. 28.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Vargháné Horváth Bernadett vezető-óvónő beszámolóját a Tündérrózsa
Óvoda 2011/2012-es nevelési évéről.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: folyamatos
2. Napirendi pont:
Szigethi István: Miként a napirend összeállításánál említettem, tegnap megküldtük
az új ravatalozóhoz kapcsolódó megállapodások tervezetét, amelyek az ülés
összehívását követően készültek el. Az egyik megállapodás az épület feltüntetéséhez
szükséges, hiszen a földterület – a köztemető – tulajdonosa az önkormányzat, a
ravatalozóé pedig az egyházközség. A másik megállapodás az üzemeltetést rendezi,
ismerteti az önkormányzat által vállalt feladatokat.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
87/2012.(VI. 28.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az e
határozat mellékletét képező tervezetek tartamával megegyező, a
köztemetőben a hegykői Római Katolikus Egyházközség által
megépített ravatalozó épületre vonatkozó ráépítési- és földhasználati
jogot alapító megállapodást, valamint az üzemeltetésre vonatkozó
megállapodást.
A képviselő-testület felhatalmazza Szigethi István polgármestert a
megállapodások megkötésére.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.
Dr. Jakab Zsolt: A megállapodások tervezetét az egyházközséggel előzetesen nem
egyeztettük, az volt a szándékunk, hogy először a képviselő-testület alakítsa ki ezzel
kapcsolatos álláspontját. A megállapodások tervezetét ezt követően küldjük meg az
egyházközségnek. Amennyiben észrevételük van, ezt tegyék meg. Amennyiben az
észrevételek tartalmi kérdést érintenek, a megállapodások újra a képviselő-testület
elé kerülnek. Amennyiben az egyházközség elfogadja tervezetünket, akkor sor
kerülhet az aláírásra.
Bak Balázs: A régi ravatalozó mikor lesz elbontva?
Szigethi István: Most már el lehet bontani. Aki igényt tart a bontott építőanyagra,
ennek fejében elbonthatja. Ezúton is kérem, akit érdekel, keressen meg.
3. Napirendi pont:
Szigethi István: Megkérem jegyző urat, ismertesse, hogy miért van szükség az iskola
alapító okiratának módosítására.
Dr. Jakab Zsolt: Korábbi ülésen született állásfoglalás arról, hogy az iskola
átszervezésével megszüntetjük a tornacsarnok telephelyet. Miután ez a döntés
megszületett, a jogszabályban előírt véleményeztetési eljárást lefolytattuk. Ennek
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során természetesen a társönkormányzatokat is megkerestük. Megkerestük az
alkalmazotti közösséget, a diákönkormányzatot és a szülők közösségét is. A
vélemények konklúziója a következő: amennyiben az átszervezés nem jár azzal, hogy
a diákok ne tudják használni a tornacsarnokot, akkor ezt tudomásul veszik.
Természetesen nekünk nincs olyan szándékunk, hogy az iskolások ne használhassák,
akár délelőtt, akár délután. Közoktatási szakértőt is igénybe kellett vennünk. A
kormányhivatal oktatási főosztályának leírtuk, hogy mit szeretnénk, ajánlottak
három szakértőt, mi pedig közülük a legközelebbi, kópházi szakértőt bíztuk meg
ezzel a feladattal. A szakvélemény elkészítése azért is jó volt, mert ebben a néhány
oldalas anyagban ténylegesen összegyűjtöttük, hogy mi minden másra használjuk a
tornacsarnok nagy- és kistermét az iskolai testnevelési órákon kívül: sportcélra,
kulturális célra, civil szervezetek működéséhez, van, amikor vásárokat tartanak
benne, mi idősek napját rendezünk itt… Tehát nagyon sok célra használjuk. Ezzel
próbáltuk „kidomborítani”, hogy ha valaki azt gondolná, kizárólag oktatási célokra
szolgál ez az ingatlan, akkor azt senki ne gondolhassa ilyen egyértelműen. A
szakértői vélemény alapján kellett kérni a kormányhivatal szakvéleményét ahhoz,
hogy a képviselő-testület döntése megszülethessen. Az első érdekesség az volt, hogy
a kormányhivatalon belül „összevissza keringett” a mi megkeresésünk, mert először
nem tudták mit kezdjenek vele, holott mi a kérelmünkben megjelöltük a
közoktatásról szóló törvény vonatkozó szakaszát, ami alapján a szakvéleményükre
szükségünk van. Egyébként korábban ezt a megyei önkormányzat oktatási
bizottsága adta. A megkeresésünk először a győri ÁNTSZ-hez került, aki az ügyet
áttette Sopronba. Miután jeleztük, nem értjük, mit keres a kérelmünk az ÁNTSZ-nél,
akkor tették át a megkeresésünket az oktatási főosztályhoz. Onnan kaptunk egy
határozatot, amit mellékeltünk a meghívóhoz. Ebben azt írják le, hogy nem adnak ki
szakvéleményt. Álláspontjuk szerint ugyanis ez nem minősül átszervezésnek.
Szerintük a tornacsarnokot nem lehet telephelyként megszüntetni. Azért nem, mert
álláspontjuk szerint iskolai oktatás folyik ott, és telephely minden olyan helyszín,
ahol az adott intézmény valamilyen tevékenységet ellát. A törvény példálózva
állapítja ezeket meg, és hivatkozik rá például konyha esetében. Tehát arról szól a
határozat, hogy a tornacsarnok oktatási tevékenység színtere, így továbbra is
telephelyként kell nyilvántartani. A határozatot megfellebbezhettük volna, de nem
láttuk értelmét. Mindenképpen furcsa volt, hogy az elején elmondtuk mit szeretnénk,
ezek után az oktatási hivatal szakértőt ajánlott. A szakértő, aki a szakvélemény
kiadására hivatott, alátámasztotta a mi elképzelésünket, sőt megerősítette, hogy
indokolt a tornacsarnok telephelyként történő megszüntetése. Ezt követően a
kormányhivatalon belül először nem tudták, mihez kezdjenek a megkeresésünkkel,
majd a végén hoztak egy ilyen határozatot, amit furcsállunk. De beszéltem más
illetékesekkel is, és arra a megállapodásra jutottunk, ennek megfelelően terjesztjük
elő az alapító okirat módosítását, hogy telephelyként megmaradna továbbra is a
tornacsarnok (elfogadva a kormányhivatal jogi és szakmai álláspontját), azonban az
alapító okiratban szereplő tevékenységek közül kikerül a sportlétesítmény
üzemeltetése, fenntartása elnevezésű szakfeladat. Ennek megerősítésére az elmúlt
napokban próbáltuk részletesebben megfogalmazni, hogy milyen jogok illetik meg
az intézményt, akár az iskola, akár a tornacsarnok épületét illetően. Nem rejtjük véka
alá, hogy mi ennek az egésznek a lényege: az, hogy az elmúlt év végén elfogadott,
jelenleg hatályos törvények szerint az alapfokú oktatás állami feladattá válik,
megszűnik, mint önkormányzati feladat, és a nemzeti vagyonról szóló törvény
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szerint azok a vagyontárgyak, amelyek ilyen feladatellátást közvetlenül szolgálnak,
és a feladat az önkormányzattól az államhoz kerül, akkor az a vagyon
térítésmentesen szintén az államhoz kerül. Ha az iskolánál ezt a dolgot el is fogadjuk,
a tornacsarnok esetében ezt sokkal nehezebb szívvel tennénk, az elmondottak miatt,
hiszen a tornacsarnok egyéb más közösségi funkciókat is szolgál, és nem kizárólag az
oktatás célját. Ezért az átszervezést mi továbbra is komolyan gondoljuk, ami azt
jelenti, hogy szeptember 1-től kikerül a tornacsarnok az iskola költségvetéséből, és
közvetlenül önkormányzati „fennhatóság” alá kerül. Ez jelent személyi
átszervezéseket, amelyeket meg kell oldanunk. A tornacsarnok innentől az
önkormányzathoz tartozik, hiszen az iskolának megszűnik a sportlétesítmény
fenntartási feladata. Ezután ismét az önkormányzat fogja bérbe adni a
tornacsarnokot, mi fogjuk hasznosítani, ha erre igény, vagy lehetőség lesz.
Természetesen az alap kiindulás az, hogy az iskolai feladatellátást továbbra is
szolgálja, mind az épület, mind a benne lévő ingóságok, berendezések, eszközök.
Erre szeptemberig kötnénk egy külön megállapodást az iskolával. Ebben rendeznénk
a használat feltételeit, ami továbbra is térítésmentes az iskola részére. Ez jelenti a
délelőtti és délutáni oktatási feladatokat, jelenti a diáksport tevékenységet, de
ezekekkel a helyiséggel és eszközökkel közvetlenül az önkormányzat gazdálkodik.
Tehát ezt a kérdést – hivatkozva a kormányhivatal határozatára – nem úgy oldjuk
meg, hogy a tornacsarnokot telephelyként megszüntetjük, mert bár szerintem a
törvény nem egyértelmű, de el kell fogadnunk, ha ezt állítja az oktatási hivatal,
viszont az intézmény vagyonkezelői feladatát elvesszük. Hasonlóan más
önkormányzati ingatlanokhoz ennek is mi leszünk a vagyonkezelői. Ennek feltételeit
tovább részletezzük az alapító okiratban, később egy külön megállapodásban. Ha ez
a döntés megszületik, a soron következő szeptemberi ülésen, amikor amúgy is sor
kerül a költségvetési rendelet módosítására, az iskola költségvetése át kerül
tornacsarnok komplett költségvetése át kerül közvetlenül az önkormányzat alá. Az
alapító okirat tervezetét mindenki megkapta. A módosítás okai a most elmondottak,
és a szakfeladatokban történt változások. Ebből kiemelném, hogy új szakfeladatként
kerül be az iskolai étkeztetés. Mára egyértelművé vált, hogy ezt is szerepeltetni kell
az alapító okiratban, akkor is, ha ehhez nem kapcsolódik sem bevételi, sem kiadási
előirányzat, mert nálunk ez az óvodánál jelentkezik. Itt jegyzendő meg, hogy mind
az iskola, mind a tornacsarnok ingatlan-nyilvántartási helyzetét rendezni kell. Az
alapító okirat módosítása szeptember 1-én lépne hatályba.
Szigethi István: Hozzáteszem: a hegykői tornacsarnok felépítéséhez az állam egy
fillért nem adott, azt még a Hegykő-Fertőhomok-Hidegség közös tanács építette saját
erőből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
88/2012.(VI. 28.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertő-táj
Általános Iskola Hegykő közoktatási intézmény Alapító okiratának
módosítását (és annak módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító okiratát) – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint –
jóváhagyja.
Felelős: Szigethi István polgármester
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Határidő: 2012. július 6.
4. Napirendi pont:
a) Szigethi István: Köszöntöm Tencz Károly urat, az FSC Hegykő elnökét,
megkérem, tartsa meg beszámolóját.
Tencz Károly: Köszöntöm a képviselő-testületet. Akik figyelemmel kísérik az
egyesület működését tudják, hogy a jelenlegi vezetést 2011. januárjában választotta
meg a közgyűlés. Tavaly ilyenkor voltam itt először beszámolni, és aki emlékszik rá
tudja, túl sok nagy dologról nem tudtam beszélni, szinte tűzoltással foglalkoztunk.
Van egy gazdasági évünk, ami januártól decemberig tart, és van egy sportévünk, ami
nyár közepétől következő nyár közepéig tart. A tavaly tavaszi túlélés után
célirányosan próbáltunk az első csapathoz igazolni, és az őszt már nyugodtabb
körülmények között tudtuk megkezdeni, megfelelő számú és minőségű játékossal. A
tavaszi remek serdülő szereplést követően ez a csapat „kiöregedett” és felkerült az
ifjúsági korosztályba. A lyukas utánpótlás bázis nem tette lehetővé, hogy ismét
elindulhassunk a serdülő csapattal az őszi bajnokságban, így visszalépésre
kényszerültünk. Hozzáteszem: törekedtünk arra, hogy bajnokságon kívül lejátsszuk
a legtöbb mérkőzésünket. Még azon az áron is, hogy hazai meccsek helyett is sokszor
mi utaztunk. Ezzel is lehetőséget biztosítva a játékra. Bízom benne, hogy a mostani
nevezéskor újra nevezni tudjuk a serdülőcsapatot. Külön öröm, hogy megfelelő
edzőt találtunk nekik Judik Péter személyében, aki több mint négyszázszor szerepelt
az NB I-ben és nagyon jól bánik a gyerekekkel. Az ifjúsági csapatunk, hogy feljöttek a
serdülők, egy bizonyos fokig talán gyengült, de nem bántuk, mert így lehetőséget
biztosítottunk ezeknek a fiataloknak, hogy erősödni tudjanak. Ennek eredménye,
hogy tavaly még a serdülőben játszó két játékost tavasszal már be tudtuk építeni a
felnőtt csapatba, gyakorlatilag a keret stabil tagjai lettek. Eljutottunk odáig, hogy a
felnőtteknél vagy egy stabil mag, ezt szeretnénk saját utánpótlás játékosainkkal
megerősíteni. Az elmúlt évben nyert pályázat lehetőséget adott három fő
beiskolázására „D” kategóriás edzőképzésre. Ennek költségeit egyesületünk állta.
Közülük kettő hegykői, egy homoki lakos. Rájuk a későbbiekben az egyesület
biztosan számíthat. Miként említettem, az utánpótlást kiemelten szeretnénk kezelni,
mivel az eddigi tartalék csapatból U-19-es csapat lett. A következő bajnokságban
kötelező lesz U-13-as csapatot indítani. Ennek meg tudunk felelni, mert a Bozsik
program legidősebb korosztálya addigra ebbe belenő. Szeretnénk ezt különféle
rendezvényekkel, programmal népszerűsíteni. Eredményes volt a téli hirdetésünk:
Fertőszéplakról, Fertődről jelentkeztek hozzánk gyerekek, akik részint a Bozsik
programban, részint a serdülő csapatban szerepelnek. Az elmúlt évben 3 millió forint
támogatást nyertünk, ami tavaly realizálódott is. Ebből egy nagyméretű hordozható
alumínium kaput vásároltunk, így már két ilyen kapunk van, vagyis a pálya,
különböző pontjait kímélni tudjuk. Úgy érzem, a környéken mi vagyunk legjobban
ellátva melegítőkkel, mezekkel, labdákkal, sportfelszerelésekkel. A nyáron el fog
készülni egy 69 méteres labdafogó háló, amellyel szeretnénk komfortosabbá tenni, az
új koncepciónak megfelelően lezárni a pályát, ami azt jelentené, hogy két méter
magasságig hegesztett drótfonatos kerítés készül, fölötte pedig 3 méteres labdafogó
háló. Így az Iskola utcai rész meg van védve, hogy a labdák átmenjenek. A tavalyi
évhez tartozik, hogy – úgy érzem – nagy sikerrel rendeztük meg a búcsúi bált ami
nem kis pénzt hozott az egyesületnek. Köszönjük az önkormányzatnak, hogy akkor
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bizalmat szavazott részünkre, és ezzel a bizalommal szeretnénk élni és a következő
időszakra is kérni a megrendezés lehetőségét. Márciusban tartottuk a
közgyűlésünket, amelyen beszámoltunk az elmúlt év történéseiről. Ekkor az
alapszabályt is módosítottuk. Belekerült, hogy az egyesület vállalkozási
tevékenységet is folytathat, vagy vállalkozásban részt vehet közhasznú céljai elérése
érdekében. A vállalkozási bevételeket az alapcélok elérésére kívánjuk visszaforgatni.
Ebből plusz bevételekhez szeretnénk az egyesületet juttatni. Megpróbáltuk
megmozdítani azokat a személyeket, akik korábban név szerint feltűntek, akik az
egyesület tagjai lehettek. A közgyűlésre mindenkit meghívtunk, akinek neve a
régebbi nyilvántartásokban fellelhető volt. Egy részük el is jött. A közgyűlésen
ugyanakkor olyan határozatot hoztunk, hogy tisztába kell tenni a
tagnyilvántartásunkat. Nem lehet úgy működtetni az egyesületet, hogy nem tudjuk,
hányan és kik a tagjai. Arról született határozat, hogy aki június 30-ig befizeti a
tagdíjat, az továbbra is az egyesület tagja, aki viszont ezt nem tette meg, az
tagfelvételi kérelemmel lehet újra az egyesület tagja. Az új tagok felvételéről a soron
következő közgyűlés dönt. Mindezeknek megfelelően az egyesület 37 taggal
rendelkezik. Néhány szó a tavaly januártól decemberig tartó gazdasági évről. 2011.
januárban vette át az új vezetőség az irányítást. Ekkor 707 ezer forint állt
rendelkezésünkre, amelyből 310 587,- Ft pénztárhiányként jelentkezik. Ez e
pillanatban is fennáll. Tehát valójában 396 ezer forinttal vágtunk neki az évnek,
amelynek zárásaként az egyesület számláján 4 463 ezer forint állt. Ebből 1 millió 463
ezer forint ami ténylegesen az egyesület, különböző bevételi csatornáin beérkezett, és
van plusz 3 millió forint, amit az említett pályázaton nyertünk meg. 2010-ben 176
ezer forinttal többet költött az egyesület, mint amennyi bevétele volt, a 2011-es évet
plusz 3 millió 877 ezer forinttal zártuk. Az összes bevétele az egyesületnek 4 millió
236 ezer forint volt, 2011-ben 8 millió 397 ezer volt. A főbb bevételek a következők: az
önkormányzat 2 millió 600 ezer forint, plusz 240 ezer forint támogatást biztosított (az
utóbbi a büfé bérleti díj kiesést kompenzálta). A fertőhomoki önkormányzat 40 ezer,
a hidegségi önkormányzat 15 ezer forint támogatást adott. Kiemelkedő összeggel
támogatta az egyesületet a HUNCARGO Kft, a Hegykői Mezőgazdasági Zrt., illetve
a PETRU-Som Kft. A többi hegykői vállalkozó magánemberek 8-20 ezer forintos
nagyságrendig támogattak. A mérkőzéseink bevétele 436 ezer forint volt. Bízunk
benne az idei évet sem zárjuk majd rosszabbul, de még csak fél évnél tartunk, és
nagyon sok pénz még nem jött meg. Meg tudjuk érteni azokat a vállalkozásokat,
akiknek nem úgy megy, ahogy szerették volna, megpróbáljuk ezt pótolni más
módon. Amit nagyon fontosnak tartok, hogy mind az egyesületen belül, mind a
szponzori körnél sikerült elérni, úgy érzem, hogy nyugalom, béke van és nem
egymás munkájának kritizálása zajlik. Ez igaz a játékosokra is, jelenleg úgy néz ki,
egyetlen játékos sem kívánja elhagyni az egyesületet. Szívesen válaszolok a felmerülő
kérdésekre.
Szigethi István: A gazdasági beszámolóban részben említetted, hogy plusz 240 ezer
forinttal támogatja az egyesületet az önkormányzat. A büfét tavaly félévkor vettük
át, ennek időarányos bérleti díját adtuk át „többlet” támogatásként. Gratulálok a
működéshez, hogy megteremtettétek a feltételeket a biztos működéshez. Viszont:
nem mindig méltó a játékosok viselkedése a mérkőzések alatt, illetőleg után. Kétszer
is volt verekedés, amin játékosok, sőt edző is részt vettek. Volt, aki eltiltást is kapott.
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Sok a szövegelésért járó sárgalap. Kérlek, hass oda, hogy a játékosok ne viselkedjenek
így. Hegykő hírnevét ne csorbítsák.
Tencz Károly: Köszönjük a kritikát, szeretnénk tenni ellene. A következő elnökségi
ülésnek témája lesz. Amit ezzel kapcsolatban belülről láttunk, hogy mind a játékosok,
mind az edző részéről nagy a bizonyítási vágy. Ez már az öltözőben is érződött.
„Felspannoltan” mentek ki, „mi lesz, ha megint kikapunk?”. Ehhez jött a másik
játékostól, az ellenfél csapatától egy nem korrekt megmozdulás. Ezek vezettek a
verekedéshez. Ha valaki megfigyelte, az utolsó fordulókban nem volt Sopronból és
környékéről játékvezető. Nem mindenki vette örömmel, hogy fejlesztést, műfüves
pályát szeretnénk. Voltak ennek is hatásai. Ha majd látjuk, miként fog alakulni a
mezőny a megszűnő kétcsoportos NB II. miatti átszervezések következtében, újra
meghatározzuk a céljainkat. Emiatt lehet, változik az edző személye is.
Szigethi István: Örömmel konstatáltam, hogy a szurkolók viselkedése javult.
Kulturáltan buzdítsuk a labdarúgókat, hogy nyugodtan kihozhassák a pályára a
kisgyerekeket is.
Völgyi János: Mennyire váltak be az új konténeröltözők?
Tencz Károly: Azt kaptuk, amire számítottunk. Saját csapatunk és az ellenfelek, sőt a
bírók is elégettek vele. A téli időszakban a tornacsarnokban volt lehetőségünk a
tisztálkodásra, illetőleg már a felkészülési időszakban, a régi épületben. Ha ez a
lehetőség megszűnik, meg kell erősíteni a konténerek szigetelését, a vízrendszert.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
89/2012.(VI. 28.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő község önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Tencz
Károly elnök beszámolóját a Fertő Menti Sportkör tevékenységéről.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: folyamatos
b) Szigethi István: A „Hegykő Diáksportjáért” Alapítvány Kuratóriumának elnöke,
Hegykői Tamás kérésére, távollétében én olvasom fel az alapítvány működéséről
készített beszámolót.
Szigethi István polgármester felolvasta a beszámolót (mellékelve).
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
90/2012.(VI. 28.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
„Hegykő Diáksportjáért”Alapítvány tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: folyamatos
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c) Dr. Jakab Zsolt körjegyző, a Fertőmenti Kézilabda Club Hegykő képviseletében
megtartotta beszámolóját (mellékelve).
Szigethi István: Nehéz meggyőzni a fiatal lányokat. Itt kérem a szülőket is: amíg
edzésen vannak, jó helyen vannak.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
91/2012.(VI. 28.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr.
Jakab Zsolt egyesület-igazgató beszámolóját az Fertőmenti Kézilabda
Club Hegykő tevékenységéről.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: folyamatos
Szigethi István polgármester 10 perc szünetet rendelt el.
5. Napirendi pont:
Szigeti István: A Sport Büfé ingatlan bérleti szerződése 2012. június 12-én lejár.
Döntés szükséges a szerződés módosításáról (meghosszabbításáról), vagy új
szerződés kötéséről. Az önkormányzat a sportegyesülettel közösen beadott egy
pályázatot műfüves futballpálya és öltözőépület építésére. Erről egyelőre nincs
döntés, nem tudjuk lesz-e belőle valami. Várhatóan nyár folyamán választ kapunk
erre a kérdésre. Erre tekintettel azt javasolom, hogy a büfé bérleti szerződését
augusztus 31-ig hosszabbítsuk meg. Ha nyer a pályázatunk, a szerződés megszűnik,
(hiszen az épület elbontásra kerül). Ha nem nyer a pályázat – mivel Tencz Károly, az
egyesület elnöke jelezte, hogy van más érdeklődő is - augusztus hónapban írjunk ki
pályázatot a bérbeadásra, amit a munkaterv szerinti szeptember 13-i ülésünkön
bírálhatunk.
Kóczán Imre: Biztosan lesz döntés a pályázat ügyében?
Szigethi István: A döntésnek mostanra meg kellett volna születnie. A képviselőtestület közösen alakítsa ki a pályázat feltételeit.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
92/2012.(VI. 28.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a jelenlegi
bérlővel közös megegyezés útján -, 2012. augusztus 31-ig
meghosszabbítja a Sport Büfé üzlethelyiség tárgyában 2011. június 30án megkötött bérleti szerződést.
Amennyiben a műfüves labdarúgó pálya és új sportöltöző épület
létesítésére az FSC Hegykő által benyújtott pályázatot a Magyar
Labdarúgó Szövetség nem támogatja, a képviselő-testület 2012.
augusztusában pályázatot ír ki az üzlethelyiség további hasznosítására.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.
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6. Napirendi pont:
Dr. Jakab Zsolt: A képviselő-testület tagjai kézhez kapták a rendelet-tervezetet.
Viszonylag egyszerű a helyzet: új szabálysértési kódex van, ami azt mondja ki, hogy
hatályon kívül kell helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott
szabálysértési tényállásokat. Többször volt ezzel már tennivalónk. Jelenleg összesen
három rendeletünk van, amelyben vannak még olyan hatályos részek, amelyek
szabálysértésre vonatkoznak: az egyik a helyi címer és zászló alapításáról és
használatának rendjéről szóló nagyon régi, 1994-es rendelet; a másik az ebtartásról
szóló rendelet, ami szintén elég régi, 1998-as, és az ebek összeírásával kapcsolatos
bejelentések elmulasztása esetére tartalmazott szabálysértési szankciót; a harmadik a
köztemető üzemeltetéséről szóló rendelet. E tényállások más jogszabályok alapján is
szankcionálhatóak. A felsorolt rendelkezések alapján egyébként soha nem került sor
szabálysértési eljárás lefolytatására. Az említett törvényi rendelkezés 2011.
decemberében született és május végéig írta elő ezt a feladatunkat. Mivel májusban
nem volt ülésünk, ennek most teszünk eleget, de újra lehetőséget fog kapni a
képviselő-testület arra, hogy valamely magatartásokat, cselekményeket helyi
szabálysértéssé nyilvánítson. Ha úgy gondoljuk, erre majd megtaláljuk a lehetőséget.
A felsorolt rendelkezéseket mindenképpen javaslom hatályon kívül helyezni. Azért
is, mert meglehetősen idejét múltak.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta az önkormányzati rendeletekben
meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló
10/2012. önkormányzati rendeletet.
Dr. Jakab Zsolt: A közigazgatás átszervezéséhez kapcsolódóan az említett törvény
hatályba lépése azt is jelentette, hogy április 15-től megszűntünk szabálysértési
hatóság lenni. Ezek az ügyek a kormányhivatalhoz, a városokban székelő
ügyintézőkhöz kerültek át.
7. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester a Fertő-parti Lovasklub Közhasznú Egyesület levelét
olvasta fel, amelyben a patak utcai lovas pálya használatba adását kérik az
Önkormányzattól (levél mellékelve).
Szigethi István: A lovas-pályát 8-10 évvel ezelőtt építette az önkormányzat, évi
egyszeri díjlovas verseny tartására. Néhány éve kérte Vas László, a pályát hadd
használhassa. Azóta is itt lovagol, gyerekeket tanít. A pálya immár dísze
községünknek. Örültünk, hogy az egyesület megalakult. Vas Lászlónak
elvitathatatlan érdemei vannak abban, hogy a lovas kultúra idáig jutott. Az egyesület
kérése, hogy – hasonlóan a labdarúgó egyesülethez – kapják használatba a pályát. Én
háromoldalú megállapodást javasolok, mivel eltérő célból használják a pályát. A
háromoldalú szerződés szempontjai a következők legyenek. Határozatlan időtartam,
három hónapos felmondással. Vas László gondozza és tartsa karban mindkét lovaspályát a használat fejében. A kisebbik lovas-pályát Vas László korlátlanul
használhassa külön térítési díj nélkül, de amikor neki nincs szüksége a pályára, előre
egyeztetett időpontban az egyesület is használhassa, térítésmentesen. A nagyobbik
lovas-pályát az egyesület használhatja térítésmentesen, de amikor az egyesületnek
nincs szüksége rá, előzetesen egyeztetett időpontban Vas László külön térítési díj
nélkül használhatja. Formálisan tehát, természetesen mindkét pályát az egyesületnek
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adjuk át, a fejlesztési lehetőségek miatt. Az ismertetett megoldással az önkormányzat
mindkét fél érdekeit képviselni tudja.
Dr. Gergely István: Az egyesület nonprofit szervezet? Gondolom, ha van bevételük,
a saját tevékenységükre fordítják. A magánszemély folytat ott keresőtevékenységet?
Szigethi István: Vas László az egyesület tagjaként kíván ott tevékenységet folytatni.
Dr. Gergely István: 10 éve, amikor ez a pálya elkészült, én nagyon hümmögtem,
hogy egy hétvége miatt, minek kerülgetjük egy évig. De, ha vitatkozunk rajta, akkor
már fontos valakiknek. Örülök neki. Ha ez egy egyesületi belső ügy, és mi
közreműködünk a vitáikban, akkor legyen.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
93/2012.(VI. 28.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykőn,
Patak utcában található lovas pályákat a Fertő-parti Lovasklub
Közhasznú Egyesület (9437 Hegykő, Kossuth Lajos u. 71.) részére
térítésmentes használatba adja. A használatba adásról az
önkormányzat, az egyesület, és a pályákat eddig használó Vas László
9442 Fertőendréd, Petőfi u. 7. szám alatti lakos háromoldalú
szerződésben állapodik meg, a jelen határozat mellékletét képező
szempontok szerint.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2012. július 15.
8. Napirendi pont:
a) Szigethi István: A rendszeres beázások, és az önkormányzati irattár helyhiánya
miatt szükségessé vált a hivatal mögötti raktárépület soron kívüli karbantartása,
azonban – miként felújítások során gyakorta előfordul – a műszakilag és
gazdaságossági szempontból is indokolt munkák egymás után „adták magukat”. A
kisfelújításon túlhaladva immár egy korrekt irattár alakul ki, mellyel kapcsolatosan
szükséges dönteni a felújítás összegéről. Építőanyagok, ajtó, ablak 200 125,- Ft,
mennyezet burkolása 63 500,- Ft, kőműves munkadíj 312 600,- Ft, polcrendszer
437 550,- Ft, polcrögzítés, védőrácskészítés 62 550,- Ft. Az összes költség 1 millió 76
ezer forint. Ebben a hivatal épületét érintő munkák is vannak.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
94/2012.(VI. 28.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési
általános tartalék terhére 1 076 ezer Ft előirányzatot biztosít az
önkormányzati
hivatal
raktárépületének
felújítására
irattár
kialakítására.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: azonnal
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b) Szigethi István: Végéhez közeledik a főtér felújítása. A bolt tűzfala elé előtető
készül, ami miatt az ott olvasható „Csaba Csemege” feliratot el kell tüntetni. De
ehhez az egész homlokzatot át kell festeni, eltüntetni a nekitámasztott kerékpárok
által a falban okozott lyukakat. De ebben az esetben a Petőfi utcai homlokzat sem
maradhat ki. Az épület a mi tulajdonunk. A bérlő a hátsó, raktárrész homlokzatának
festését vállalja. A hozzávetőleges árajánlat szerint ennek költsége 120 ezer forint.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
95/2012.(VI. 28.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési
általános tartalék terhére 120 ezer Ft előirányzatot biztosít a Hegykő,
Petőfi u. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő kereskedelmi
üzlet ingatlanának homlokzati felújítására (festésére).
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont:
Szigethi István: Miként arról a korábbiakban tájékoztatást adtunk – és külön levében
az előfizetők is értesítést kaptak – a Magyar Telekom helyett a helyi kábeltelevízió
hálózat üzemeltetését 2012. június 1-től a VidaNet Kft vette át. Ennek megfelelően a
Magyar Telekom a szerződés június 1. hatállyal történő megszüntetését, a VidaNet
azonos feltételekkel új szerződés kötését kezdeményezte.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
96/2012.(VI. 28.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – tudomásul
véve a Magyar Telekom Nyrt-vel korábban megkötött bérleti szerződés
megszüntetését, azonos feltételekkel – 2012. június 1. napjával bérleti
szerződést köt a Vidanet Zrt-vel (székhely 9024 Győr, Orgona u. 10.) a
Hegykő, Iskola u. 1. szám alatti ingatlan kábeltelevízió fejállomás beltéri
egységeinek üzemeltetése és antennák elhelyezése céljából igénybevett
részére, a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont:
Szigethi István: Június 15-18. között tettünk látogatást a németországi Buchholzban,
testvérközségünkben. A partnerkapcsolati szerződést több mint 10 éve kötöttük,
talán már egy összegzést is készíthetünk, hogy mi és, hogyan valósult meg az eredeti
elképzelésekből. A szerződés szövege így hangzik: „a német Buchholz (Westerwald) és a
magyar Hegykő községek ezen oklevélben kijelentik barátsági kötődésüket. A testvérközségek
ezzel elősegítik az európai városok és települések barátságos kötődését és a politikai, szociális,
kulturális, sport és társadalmi kapcsolatok elmélyítését. A testvérközségek megegyeznek, hogy
a községi elöljáróságok, egyesületek, szövetségek, egyházak, iskolák és egyéb szervezetek
minden szinten támogatják az együttműködést és a tapasztalatcserét. Ezáltal a községek
minden polgára számára lehetővé válik a másik község történelmében, jelenében jártasságot
szerezni és megismerkedni annak kultúrájával és életével. A községek kölcsönös
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megbecsüléssel, egyenrangú partnerként akarják közös jövőjüket alakítani. 2001. szeptember
30. Richard Dinkelbach, Völgyi János”Azt elmondhatjuk, hogy a buchholziakban igazi
barátokra leltünk, a szerződésben leírtaknak megfelelően fejlődnek kapcsolataink.
Szinte minden évben érkezik ajándék, támogatás az óvodánknak, iskolánknak,
jelentős összeggel támogatták templomunk felújítását. Tűzoltó egyesületünk a
tavalyi évben több mint egymillió forint értékű védőeszközt kapott a testvér
tűzoltóktól. A betegágyakat az elfekvő betegeknek szintén tőlük kaptuk ajándékba.
Idén az ötévente megrendezésre kerülő Buchholzi Zenei Fesztiválra kapott
meghívást önkormányzatunk, és a tűzoltózenekar. Mint mindig, most is nagy
szeretettel fogadtak bennünket, a fesztivál díszvendégei voltunk. A háromnapos
fesztiválon zenekarunk vasárnap lépett fel, szerénytelenség nélkül állíthatom,
tomboló sikerrel. A hivatalos fogadáson mindkét polgármester kihangsúlyozta, hogy
törekedni kell a kapcsolatok további elmélyítésére, aminek bizonyos szinten gátja a
közel 1000 km-es távolság. Úgy érzem, valamennyi résztvevő jól érezte magát,
zenekarunk által tovább öregbítettük Hegykő hírnevét.
Dr. Gergely István: Tényleg nagyon nagy szeretettel fogadtak minket, és szeretettel
is jönnek majd hozzánk. Van egy honlapjuk: www.buchholz-westerwald.de.
Javaslom, az is nézze meg, aki még nem volt ott. Ezen szerepel a mi honlapunk
linkje. Jó lenne, ha mi is feltennénk az övékét.
Völgyi János: Jól megszervezett volt a fesztivál. Szeretettel és tényleg őszintén
fogadtak. Minden kívánságunkat teljesítették. Volt szó a műfüves pályáról is: nekik
van egy ilyen csodálatos pályájuk, amiről mi csak álmodunk. Jó volt látni.
Szigethi István: Minden évben ellátogatnak hozzánk. Gyerekcsoporttal szoktak
jönni. Nagyon szép élményekkel tértünk haza, főleg a gyereknek volt nagy élmény.
Szeretnénk gyerekcsere kapcsolatot kialakítani, ez főleg nyelvtanulás céljából volna
jó.
11. Napirendi pont:
Szigethi István: Felhívásunkra – bár azt négy, Hegykőn vendéglátóhelyet
üzemeltető vállalkozás részére is megküldtük – mindössze egy pályázat érkezett a
Hegykői Vigasságok vendéglátására. A pályázó a Rábensteiner Kft, aki a területért
bruttó 200 ezer forint bérleti díjat, vagy ennek fejében megegyezés szerint 200 m2
rendezvénysátor felállítását vállalja. Emellett ingyenesen biztosít 40 garnitúra
sörpadot. Tavaly is ez volt a bérleti díj.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
97/2012.(VI. 28.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – elfogadva
pályázatát - a Rábensteiner Kft-vel (székhely 9431 Fertőd, Fő u. 10.) köt
bérleti szerződést a 2012. augusztus 3. és 5. között megrendezésre
kerülő Hegykői Vigasságok időtartamára a vendéglátás biztosításához
szükséges területre. A bérleti díj bruttó 200 ezer forint.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2012. július 31.
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12. Napirendi pont:
Dr. Jakab Zsolt: Éppen, hogy kilábaltunk az egyik fesztiválból és itt a másik. De ez
csak részben igaz, mert a Tízforrás Fesztivál előkészületei az elmúlt év végén
megkezdődtek. Igyekeztünk ismét olyan programot összeállítani, amely talán nem
lesz visszalépés az előző évekhez képest. Szempont volt, hogy lehetőség szerint
újdonságokat mutassunk be, tartva magunkat ahhoz az igényes színvonalhoz, amit
megszoktak tőlünk, és amit várnak is tőlünk. Újdonság és rekord, hogy idén hat
település vesz részt a programokban: Fertőhomok és Hidegség mellett Fertőszéplak,
Sarród és Nagycenk. A rendezvényünk részletes programja a honlapunkról elérhető.
Ahogy megszoktuk, Hegykőn, a nagyszínpadon és a Fencz házban lesznek
előadások, és a kiállítási helyszíneinket is megtartjuk. Kiosztottuk az egyes
programok költségét tartalmazó táblázatot. A hegykői előadások végösszege közel
3,3 millió forint + ÁFA. A hidegségi és fertőszéplaki előadások költsége is rajtunk
keresztül fog bonyolódni, de ezek csak átfutnak rajtunk, mivel az ő belépőjegyeiket is
mi értékesítjük, és természetesen a különbséget utólag elszámoljuk egymással. Ezzel
tehát pluszköltségünk nincs. Minden település felel a saját programjáért. Ha így
haladunk, ezekre az együttműködésekre lassan komoly megállapodásokat kell
kötnünk. További költségek is vannak: marketing kiadások, amelyek amúgy is
elköltendő összegek lennének, hiszen a turizmusban folyamatos jelenlét és
kommunikáció szükséges. Azáltal, hogy mi egy fesztivált hirdetünk és a fesztivál
révén hirdetjük Hegykőt, jelentős összegeket spórolunk, ahhoz képest, mintha egy
direkt reklám lenne. És nyilván van egy technikai költségvonzat: színpad,
hangosítás, fény, nézőtér. A durván 5 millió forintos előirányzatból, amit sokadik éve
tervezünk és állítunk be, 3 millió forint körül meg is szoktunk állni, tehát a
bevételeink teljesülnek. Azt gondolom, hogy egy ilyen volumenű programsorozatra
3 millió forint, plusz még az óriási hírértéke, mindenképpen megéri. Már most
fokozott érdeklődést érzek, egyébként épp a mai nap indul a rádiós kampány.
Kapcsolódva a hétvégi háromnapos sörfesztiválhoz, ugyanezt éreztem. Mindig félve
várjuk, hogy majd mi lesz, vajon hogyan reagálnak rá az emberek, lesz-e érdeklődés,
hiszen új rendezvény volt, de a tapasztalataink nagyon jók voltak. Összevetve a
korábban hasonló keretek között megrendezett borfesztivállal, eddig ezen a
rendezvényen voltak a legtöbben. Ugyanezt a fokozott érdeklődést érzem a fesztivál
iránt is. Bízom benne, hogy legalább a tavalyi részvételi számokat tudjuk tartani.
Ehhez jó időre is szükség van. Annyit hadd említsek meg, hogy igen is vannak
sztárok, vannak monstre koncertek, akár ilyen a Magashegyi Underground, amely
egy alternatív zene, és elsősorban fiataloknak szól. De a fiatalok lesznek előbb-utóbb
idősek, és őket a fesztiválhoz hozzá kell szoktatni, ők jönnek majd vissza nyaralni a
gyerekeikkel, ezért fontos, hogy ezeket a rétegeket is célozzuk.
Ezt követően dr. Jakab Zsolt részletesen ismertette a fesztivál programját.
Dr. Jakab Zsolt: A jegyeket már lehet vásárolni. A jegyek ára a honlapunkon
szerepel. Van egy kedvezményes jegy ár, ami bárki számára 30% kedvezményt
biztosít. A Bikini koncert kivételével az összes többi jegyárunk saját kategóriájában
olcsóbb a tavalyinál. Újdonság, hogy az egész fesztiválra szabtunk egy bérlet árat,
ami abszolút barátságos. Természetesen a hegykőieknek él a 60%-os kedvezmény.
Látható, hogy nem elsősorban a jegyárakból szeretnénk profitálni. Jó lenne, ha az
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előadásokon több százan lennének, és jó időben, probléma mentesen zajlana a
fesztivál.
13. Napirendi pont:
a) Szigethi István: 2 millió 191 ezer Ft támogatást nyertünk a Leader Kerékpáros
Mintatérség és a Naturama Túraútvonalak programhoz kapcsolódó fejlesztésre.
Ennek keretében helyi építészeti, népi kulturális, történelmi, természeti értékeket
bemutató turisztikai kiadványfüzetet készítünk 3 000 pld-ban; az internetes
oldalunkra irányított PPC (azaz pay-per-click, fizetett keresőhirdetéses)
reklámkampányt szervezünk. Információs táblákat állítunk a tanösvényen, amelyen
QR-kódok, ezekhez pedig weboldali tartalombővítés kapcsolódik. A projekt
Fertőhomokkal, Hidegséggel és Fertőszéplakkal együttműködésben valósul meg.
b) Szigethi István: További 6 000 000,- Ft támogatást nyertünk a Leader komplex
pályázatán. Ennek keretében a játszótéren kondiparkot alakítunk ki, a
tűzoltózenekarnak hangszereket szerzünk be, egészségügyi tárgyú előadásokat
szervezünk, sőt a Tízforrás Fesztivál színpad bérlésére is felhasználhatjuk a
támogatás egy részét.
c) Szigethi István: Korábban már többször tájékoztatást adtunk az elmúlt év
augusztusában végzett kincstári ellenőrzésről, melynek eredményeként az idén
február 20-án kézhez kapott határozatban a 2007. és 2010. közötti időszakban a
Tündérrózsa Óvoda konyháján ellátott fertőhomoki szociális étkezők után általunk
igénybe vett étkeztetési normatíva visszafizetését kérték. A határozat ellen benyújtott
fellebbezésünk alapján eljárva a kincstári központ június 18-án kézhez kapott
határozatában az első fokú határozatot megváltoztatta ugyan, de a
fellebbezésünkben foglaltakat – érdemben - elutasította. Jelenleg vizsgáljuk annak
lehetőségét, hogy igényünket bíróságon érvényesítsük; - ez a lehetőség még nyitva
áll érdekeink érvényesítésére.
d) Szigethi István: Egyelőre nem küldtük ki az előző ülésen jóváhagyott ajánlattételi
felhívást. Ennek oka, hogy nem készült el időben a műszaki tartalom részletezése, és
– a jelentős összegre tekintettel - a vállalkozási szerződést is a lehető
legkörültekintőbben kívánjuk előkészíteni. A jövő héten a beruházás számunkra
mind előnyösebb megvalósítása érdekében további előkészítő tárgyalásokat tartunk.
Mindezektől függetlenül a tervezett őszi kivitelezés időpontján nem kívánunk
változtatni.
e) Szigethi István: Remekül sikerült az első alkalommal megrendezett Kézműves
Sörök és Pálinkák fesztiválja. A korábbi Borok utcája rendezvénnyel összevetve most
volt a legnagyobb létszámú érdeklődő közönség.
f) Szigethi István: Szombatonként a Széchenyi Ödön park kacskaringós,
téglaburkolatú sétányait kofák és vásárlók népesítik be. A helyi termelői piacon
hegykői és környékbeli termelők, kézművesek kínálják portékájukat. Június 23-án,
szombaton rendeztük meg első alkalommal a hegykői helyi termelői piacot. Most
mikor a kedves lakosok nézik az ülést, a második piaci napon is túl vagyunk. Bátran
állíthatom, hogy nagy sikere van piacnak. Reméljük, ezzel a kezdeményezéssel
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visszaállíthatjuk a hegykői zöldség régi hírnevét és egyre több hegykői család
megélhetését egészítheti ki a kertben termelt gyümölcsökkel, zöldségfélékkel. A
zöldségeseken kívül kézművesek, méz, szörp, lekvár, házi füstölésű kolbász és
hentesáru, sajtok, kecskesajt, pékáru, és remélhetőleg hétről-hétre mindig több árus
és vevő keresi fel a piacot. Bíztatom Önöket, jöjjenek ki minden szombaton a hegykői
piacra.
g) Szigethi István: Augusztus 4-én (szombaton) a Hegykői Vigasságok programjai
között tartjuk a Hegykőről elszármazottak első találkozóját. Több mint, ötszáz
meghívót küldtünk ki hegykői születésű, vagy korábban Hegykőn élt családoknak. A
visszajelzések alapján közülük sokan eljönnek, így kérem a lakosságot, hogy ők is
minél többen jöjjenek ki a találkozóra, hiszen olyan személyekkel is beszélgethetnek,
akikkel több évtizede nem találkoztak. Meghívásunkkal szeretnénk felidézni azokat
az éveket, amelyeket szülőfalujukban töltöttek, amelyekhez kedves emlékek
kötődnek. Szeretnénk bemutatni községünk jelenlegi életét, a szorgos emberek
munkálkodásának sok szép eredményét. Szeretnénk lehetőséget biztosítani arra,
hogy egy pohár bor mellett a rég látott ismerősökkel, barátokkal közösen
emlékezzenek. Nagy segítség lenne részünkre, ha a rendezvényről tájékoztatnák
mindazon Hegykőről elszármazott ismerőseiket, barátaikat és rokonaikat, akikkel
kapcsolatban vannak. A részletes programról a rendezvény előtti hónapban a
www.hegyko.hu weboldalunkon tájékozódhat. Kérem, hogy részvételi szándékát a
fenti elérhetőségek valamelyikén jelezni szíveskedjen. Bízom az augusztusi
találkozásban.
14-15. Napirendi pontok:
Szigethi István polgármester – hivatkozva arra, hogy önkormányzati hatósági ügyek
következnek - zárt ülést rendelt el.
A zárt ülés befejezését követően dr. Jakab Zsolt körjegyző kihirdette, hogy a
képviselő-testület két ingatlan esetében döntött 120-120 ezer forint közművesítési
hozzájárulásról; a szociális ügyek között pedig hat kérelmező részére összesen 180
ezer forint átmeneti segélyt állapított meg.
16. Napirendi pont:
Szigethi István: Az Új Széchenyi terv keretében megjelent a TÁMOP „Egészségre
nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” című pályázati
felhívás. Ezen a Tündérrózsa Óvoda szeretne pályázni, azonban mivel nem önálló
gazdálkodási jogkörrel működik, a pályázatot a fenntartónak kell benyújtania. Ebben
az esetben viszont célszerűnek látjuk kiegészíteni a pályázati projektet települési
szintű programokkal is. A támogatási intenzitás 100%, vagyis önrész nem szükséges.
Viszont a pályázat elkészítésére és majdan a projektmenedzsmentre külső szakértőt
szeretnénk megbízni. Az miatt elsősorban, hogy a július 23-án megnyíló pályázati
lehetőséget - a nagy érdeklődésre tekintettel - várhatón néhány nap alatt
felfüggesztik, így viszonylag gyorsan kell a pályázatot elkészíteni. Ugyanazt a céget
kerestük meg, akivel a Kossuth utcai kerékpárút építési pályázatot elnyertük. A
pályázat elkészítéséért díjazásként az elnyert összeg 5%-át, de minimum 300 000,- Ft
+ ÁFA-t kérnek. A projektmenedzsment díjazása szintén 5%+ÁFA. Javaslom, a
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képviselő-testület adjon felhatalmazást
előkészítésére, majd benyújtására.

a

cég

megbízására

és

a

pályázat

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
107/2012.(VI. 28.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának képviselő-testülete megbízza a
BFH Európa Kft-t (székhely: 9700 Szombathely, Semmelweis I. u. 4-6. I.
em. 6.), hogy a TÁMOP-6.1.2-11/1. pályázati felhívásra állítsa össze az
Önkormányzat „Testi és lelki egészségfejlesztő program Hegykőn, a Fertő tó
partján” című pályázatát, majd a támogatás elnyerése esetén lássa el a
menedzsment feladatokat. A pályázat összeállításának díja ez elnyert
támogatási összeg 5%-a + ÁFA, de minimum 300 000,- Ft + ÁFA. A
menedzsment ellátásának díja szintén ez elnyert támogatási összeg 5%a + ÁFA.
A képviselő-testület felhatalmazza Szigethi István polgármestert a
pályázat határidőben történő benyújtására és a pályázati projekt
megvalósításához szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2012. július 25.
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Szigethi István polgármester az ülést 19 óra 32
perckor bezárta.

Kmf.

Szigethi István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
körjegyző
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Melléklet:
• meghívó;
• jelenléti ív;
• beszámoló a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról;
• Tündérrózsa Óvoda vezetőjének beszámolója;
• melléklet a 87/2012.(VI. 28.) képviselő-testületi határozathoz (ravatalozó megállapodás
tervezetek);
• melléklet a 88/2012.(VI. 28.) képviselő-testületi határozathoz (iskola alapító okirat,
egységes és módosítás);
• „Hegykő Diáksportjáért” Alapítvány beszámolója;
• FKC Hegykő beszámolója;
• 10/2012.(VII. 8.) önkormányzati rendelet;
• Fertő-parti Lovasklub levele;
• melléklet a 93/2012.(VI. 28.) képviselő-testületi határozathoz (szempontok a Hegykő,
Patak utcai lovas-pályák használatba adásához);
• melléklet a 96/2012.(VI. 28.) képviselő-testületi határozathoz (VidaNet szerződés).

