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Fertődi Rendőrőrs parancsnoka

képviselő
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Szigethi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel annak 6 tagja jelen van. Völgyi János
alpolgármester bejelentette, hogy nem tud jelen lenni az ülésen. Napirendnek a
meghívóban közölt témákat javasolta azzal, hogy a Tűzoltó Egyesület elnöke jelezte
késését, így a 2. napirendi pont tárgyalására akkor kerüljön sor, amikor megérkezik.
A képviselő-testület a napirendet - egyhangúlag - jóváhagyta.
Napirendi pontok:
1. Napirendi pont:
Tájékoztató a közbiztonságról
Előadó: Szigethi István polgármester
Meghívott előadó: Soproni Rendőrkapitányság képviselője
2. Napirendi pont:
Beszámoló az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységéről
Előadó: Szigethi István polgármester
Meghívott előadó: Horváth Géza egyesületi elnök
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3. Napirendi pont:
Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának harmadik negyedévi
helyzetéről; - az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II. 29.)
rendelet módosítása
Előadó: Szigethi István polgármester
4. Napirendi pont:
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának benyújtása
Előadó: Szigethi István polgármester
5. Napirendi pont:
Tájékoztató a települési hulladékkezelési közszolgáltatás szervezéséről, 2012.
december 31-ét követően
Előadó: Szigethi István polgármester
6. Napirendi pont:
A
víziközmű-fejlesztési
hozzájárulások
megállapodások jóváhagyása
Előadó: Szigethi István polgármester

elszámolásával

kapcsolatos

7. Napirendi pont:
Döntés a Kossuth u. 32. szám előtti fedett kerékpártároló megvilágításához
szükséges közvilágítás fejlesztésről
Előadó: Szigethi István polgármester
8. Napirendi pont:
Beszámoló a Körjegyzőség éves munkájáról
Előadó: Szigethi István polgármester
9. Napirendi pont:
Közös önkormányzati hivatal létrehozásának előkészítése
Előadó: Szigethi István polgármester
10. Napirendi pont:
Az önkormányzati költségvetési intézmények alapító okiratának módosítása
Előadó: Szigethi István polgármester
11. Napirendi pont:
Az Önkormányzat 2013. évi rendezvény-naptárának összeállítása
Előadó: Szigethi István polgármester
12. Napirendi pont:
Tájékoztatás a Mikulás-nap szervezésének előkészületéről
Előadó: Szigethi István polgármester
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13. Napirendi pont:
Tájékoztatók, bejelentések
Előadó: Szigethi István polgármester
14. Napirendi pont:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása
Előadó: Szigethi István polgármester (zárt ülésen)
15. Napirendi pont:
Szociális ügyek (zárt ülésen)
Előadó: Szigethi István polgármester
Szigethi István polgármester beszámolt a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben
hozott határozatokról (beszámoló mellékelve).
A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.
1. Napirendi pont:
Szigethi István: Köszöntöm Csiszár Gyula alezredest, megkérem tartsa meg, illetőleg
egészítse ki beszámolóját.
Csiszár Gyula megtartotta beszámolóját (beszámoló mellékelve).
Csiszár Gyula: Látható, hogy jelentősen növekedett a bűncselekmények száma.
Ennek oka elsősorban az idegenforgalom. Éves szinten mintegy 20, a lakosságot
zavaró bűncselekmény volt. Az idei szám is emelkedik, 34-ből 12-tőt az Itatókútiak
követtek el. 8 bűncselekmény egy személy nevéhez fűződik: aki a termálfürdőről
tulajdonított el kerékpárokat. Ha ezeket elvehetnénk, a maradék szám elfogadható. A
felderítés szintje magas. A nevelőotthoni bűncselekmények 100%-át, és a sorozat
bűncselekményeket is felderítettük. Az egyéb cselekmények felderítési aránya 6070%. Szeretnénk a lakosság szubjektív biztonság érzetét erősíteni. Hegykő kiemelt
pontja a körzetnek, szinte állandó jelenléttel. A nevelőotthon problémáját
megszüntetni nem, csak kezelni tudjuk. 9 közlekedési bűncselekmény (baleset) volt,
ez kevesebb az előző évi 12-nél. Igyekszünk különféle akciókkal javítani a
közlekedési morált. E számok mellett is jónak mondható Hegykő közbiztonsága, a
speciális helyzet ellenére is.
Szigethi István: Hegykőn 2008-ban a bűncselekmények száma összesen 14, 2009-ben
12, 2010-ben 12, 2011-ben 31, 2012-ben eddig 34. A statisztikából látható, hogy a
gyermekotthonnak köszönhetően ugrás következett be. Többször tárgyaltunk arról,
vigyék el az otthont, de erre nem látszik esély. Ezért igyekszünk a rendőrséggel
együttműködni.
Zambó István: A 85-ös főúton
beleszámítanak ezekbe az adatokba?

történt

közlekedési

bűncselekmények

is
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Csiszár Gyula: Igen, sőt jellemzően itt, a bekötő út leágazásánál fordulnak elő.
Belterületen ritkák, inkább csak káreseménnyel járó balesetek vannak.
Szigethi István: Mennyire vannak jelen az utazó bűnözők?
Csiszár Gyula: Jelen vannak. Idejövet is éppen láttam, amint a kollégák ellenőriztek
egyet. A karácsonyi időszak fokozottan veszélyes. Ilyenkor szaporodnak meg a
besurranásos cselekmények. Oda kell figyelni. Az átutazó bűnözők felderítése
nagyon nehéz. Perceket tartózkodnak a településen. Legtöbbször házalásos
tevékenységet végeznek, vagy egy szolgáltató cég képviselőjének adják ki magukat.
Előfordult, hogy azt mondták, a polgármestertől hoznak segélyt. Az ország egész
területéről jönnek. Ebben a karácsonyt megelőző időszakban növekednek az
autófeltörések is. Ha ezekre odafigyelünk, nem valószínű, hogy áldozattá válunk. Ha
bárki idegent lát, hívjon minket.
Szigethi István: A hétvégi idősek napján is felhívom ezekre a figyelmet. Idegent
semmi körülmények között ne engedjünk be a lakásba.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatokat hozta:
158/2012.(XI. 29.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Csiszár Gyula alezredes tájékoztatóját a közrend és közbiztonság
helyzetéről.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: folyamatos
3. Napirendi pont:
Szigethi István: A Pénzügyi Bizottság a november 27-én megtartott ülésén
megtárgyalta az előterjesztéseket.
Zambó István: Valóban megtárgyaltuk. De előtte szeretném leszögezni: a Kormány
átvállalta az önkormányzatok adósságát, viszont – sokan kérdezték tőlem szeretném tisztázni, hogy nekünk nincs adósságunk. Sőt! A kiküldött anyagon
történt módosítás, amit kiosztottunk. A tervezett bevételek és kiadások is
megfelelően teljesülnek. A bevételek tekintetében az iparűzési adó 7 millió forinttal
több, viszont a gépjárműadó előirányzatát csökkenteni kell, sajnos van néhány
jelentős tartozó. Január 1-től állami kézbe kerülnek az iskolák. Az előirányzathoz
képest az iskola kevesebbet költ. Mivel a pénzt valószínű át kellene adni, ezért az
iskola elemi költségvetését módosítani (csökkenteni) javasoljuk. Viszont előtte
megkértük az iskolát, szedje össze, melyek azok a dolgok, amelyek a közeljövőben
szükségesek lesznek. Sok a bizonytalanság, így inkább töltsék fel a készleteiket,
tartalékaikat. A dologi kiadások előirányzatát emiatt nem csökkentenénk. A
bérmaradványból ugyanakkor 1 millió forintot fordíthassanak még jutalmazásra, a
korábban jóváhagyott jutalomkeret felett. A költségvetésünkben 92 millió forint
szerepel a beruházások között. Ebben 49 millió forinttal még mindi ott van a kút. 23
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millió forintra várható ezen felül az általános tartalék. Ha teljesen nem is, de
nyugodtan nézhetünk a jövő év elé.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatokat hozta:
159/2012.(XI. 29.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a jelen
határozat mellékletében foglaltak szerint – elfogadja az Önkormányzat
gazdálkodásának 2012. harmadik negyedévi helyzetéről szóló
tájékoztatót.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 3/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
13/2012. önkormányzati rendeletet (rendelet mellékelve).
4. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester beterjesztette az önkormányzat 2013. évi költségvetési
koncepcióját.
Szigethi István: Minden évben azt szoktam mondani, hogy az országnak sincs
költségvetése, ezért nem sok értelmét látom a boncolgatásának. Kérdezem a
pénzügyest: milyen elvonásokra számíthatunk, mi a biztos?
Horváth Róbert: A gépjárműadó 40%-a marad. Az SZJA biztosan elmegy. A többi
összeg homályos.
Szigethi István: Az idegenforgalmi adó marad?
Horváth Róbert: Úgy tűnik.
Dr. Gergely István: A végén az „összesen” mindig fontos. Az ideivel összevetve a
csökkenés kb. 90 millió forint. Ha az iskolát átveszi az állam, a finanszírozása kikerül
az „összegből”. Így úgy érzem, hogy ez a 380 millió forint túl sok. De lehet, hogy
rosszul látom.
Horváth Róbert: Az iskola költségvetése kb. 80 millió forint. Az elvont személyi
jövedelemadó valamilyen szinten visszaköszön, csak nem tudjuk, milyen módon
kerül beépítésre a jövő évi normatívába.
Dr. Jakab Zsolt: Pénzmaradvánnyal ne kalkuláljunk. Ha látni akarjuk, hogy miként
alakul a jövő év finanszírozása, a koncepcióból vegyük ki az ez évi pénzmaradványt,
amelyet évek óta halmozunk fel.
Zambó István: Több, mint 70 millió forint amit átviszünk…
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Dr. Gergely István: Tehát akkor a 380 millió helyett 275 millió. Ez fontos. És amikor
büszkén mondjuk, hogy nincs adósságunk, ugyanakkor mondhatjuk azt is: „hülyék
voltunk”, hogy nem adósítottuk el az önkormányzatot. Olvasom, hogy túl sok iskola
kerül az állam kezébe. Szerintem készülnünk kell arra is, lehet, azt fogják mondani,
hogy nem veszi át a hegykői iskola működtetését. Ezt én örömmel venném. Túl sok
önkormányzat adja vissza az iskoláit, és az állam nem fog velük boldogulni.
Szigethi István: Erről a 3000 fő feletti települések iskolájánál van szó, akiknek
kötelező feladatuk lenne a működtetés. Mi választhattunk. Ők sem látják a jövő évi
finanszírozást.
Zambó István: Szándékosan nem véleményeztem az adósságátvállalást. Feltételekkel
egyet lehet érteni, hiszen így nem a nyugati bank viszi el az értékes ingatlanokat. De
nem látjuk, hogy milyen feltételekkel veszik át a hitelt. Van itt személyes felelősség is
az eladósodást illetően… Mert ezt adóforintokból teszik meg. Szerintem
elképzelhetetlen, hogy akiknek nincs adóssága, annak megveregetik a hátát, a
másiktól meg átvállalják. Ez igazságtalan is lenne...
Dr. Jakab Zsolt: Nem lehet direktből összehasonlítani az idei és a jövő évi
költségvetést. Idén is volt maradvány, jövőre is lesz. Azt érdemes megnézni az előző
évi maradvány nélkül, hogy vajon a bevételek elegendőek-e működésre és
fejlesztésekre. Az régen rossz lenne, ha a saját tartalékainkat kellene felhasználni a
működéshez. Persze, ha erre kerül a sor, mi ebben is jók vagyunk, mert vannak
tartalékaink. Az iskola működtetési bizonytalanságai miatt javasoltuk, hogy legalább
a tanév végéig töltsék fel a készleteiket (WC-papír, tisztítószer, papíráru). Ne legyen
probléma abból, ha valami éppen elfogy. Amit kellett, azt pedig javíttassuk meg.
Egyébként, ha az állam azt mondja, túl sok az iskolája, a pesszimista verzió szerint ez
annak az előkészítése is lehet, hogy például megszüntetnek felső tagozatokat. Ezt
reális veszélynek gondolom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
160/2012.(XI. 29.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját – a jelen határozat
mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2013. február 15.
5. Napirendi pont:
Szigethi István: 2012. december 31-ét követően megszűnik az Önkormányzatunk és
a REKULTIV Kft közötti szerződés, amely az év második felére, 7 hónap időtartamra
lett meghosszabbítva. A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulástól – melynek önkormányzatunk is tagja - egyelőre nincs kézzelfogható
(írásba foglalt) információ arról, milyen lépések történtek a közszolgáltatás STKH
Kft-vel történő megszervezésének jogi és műszaki feltételei teljesüléséhez. A társulási
megállapodás szerint ugyanis az STKH Kft. (a soproni szemétszállító cég) végezné a
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szemétszállítást, a nagytérségi pályázati projekt megvalósítása esetén. Csakhogy a
projekt kivitelezése még meg sem kezdődött… Az STKH Kft szóban arról értesítette
a térség önkormányzatait – köztük minket is -, hogy megkezdenék az ingatlantulajdonosokkal a jövő évi közszolgáltatási (szemétszállítási) szerződések
megkötését, és ehhez az önkormányzat segítségét kérik. Az ingatlanokról adatot
szolgáltattunk a Kft részére, azonban úgy nyilatkoztunk, a lakossággal való
szerződéskötésben mindaddig nem kívánunk közreműködni, amíg ennek jogi
feltételei meg nem teremtődnek. Ehhez kapcsolódóan tájékoztatást adtunk a
kiküldött anyagban a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény néhány
vonatkozó, jelenleg hatályos előírásáról. Tehát január 1-től várhatóan az STKH Kft
szállít. Reméljük, a társulás végre megvásárolja. Több éves folyamat, hogy EU
követelményeknek megfelelő lerakó és hulladékgazdálkodási rendszer készül. A
közelmúltban a kezdeményezésünkre megtartott soproni értekezleten sürgettük,
hogy kössék meg az STKH Kft megvásárlására a szerződést. Tegnap erről állítólag
döntött a társulás elnöksége. Hogy mennyi lesz a díj, nem tudjuk. Hatósági áras lesz,
viszont van egy 2 milliárd forintos kötvénykibocsájtása a társulásnak. Ebben az
évben kamatot fizettünk, jövőre tőkét is törlesztünk, amit a díjba kellene beépíteni.
De még egyetlen kapavágás nem történt. Megnyugtattak, hogy januártól elszállítják a
szemetet. A lakosság nem választhat, ezzel a céggel kell szerződni. Érdemlegeset
többet nem tudunk mondani. Annyit elértünk, mi, polgármesterek, hogy ezek a
folyamatok elinduljanak. Ha nem vásárolja meg a kft-t a társulás, közbeszerzési
eljárást kellene elindítani, de erre már nincs idő.
Dr. Jakab Zsolt: A környező településeken történt már szerződéskötés a
szolgáltatóval. Jelenleg is vannak az ingatlantulajdonosoknak ilyen szerződései a
Rekultív Kft-vel. Annak érdekében, hogy januártól az STKH Kft felszállítsa a
szemetet, Hegykőn is új szerződést kell kötnie a lakóknak. Ez nem lehetőség, hanem
kötelezettség. Ezt törvény írja elő. Amikor beléptünk ebbe a társulásba, akkor volt
választási lehetőségünk. Most abban vagyunk érdekeltek, hogy a saját cégünkkel
kössünk szerződést, amelynek a működésére befolyással bírunk. A lakóknak így már
nincs választási lehetősége. Nem szerettük volna, hogy a kordé megkerülje a
szamarat, mint azoknál az önkormányzatoknál, ahol megkezdték a szerződéskötést.
Jelen pillanatban ugyanis ennek jogi feltételei hiányoznak. Ugyanakkor az idő sürget.
Mi ezért sürgettük, hogy történjenek meg a szükséges lépések, méghozzá
sorrendben. A kft-t vegye meg a társulás – ahogy erről korábban megállapodtunk. A
társulás ezután immár a saját cégével kösse meg a közszolgáltatási szerződést, ezt
követően módosítsuk hulladékkezelési rendeleteinket, az új tartalmú szerződésnek
megfelelően (ez még odébb van). Mindennek év végéig meg kellene születnie ahhoz,
hogy a lakossággal az STKH Kft szerződhessen. Formálisan mindehhez – a
rendeletalkotást
kivéve
–
az
önkormányzatnak
nincs
köze,
hiszen
hulladékgazdálkodási feladatainkat átruháztuk a társulásra. A héten fogadta el az
országgyűlés az új hulladékgazdálkodási törvényt. Még nem ismerjük, de ebben
vannak új szabályok a díjakra vonatkozóan is. A szerződésekben senki ne keressen
árat.
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Dr. Gergely István: Annak idején 2 milliárd forint kötvényt bocsájtott ki a társulás.
Megvan-e ez a pénz, és ha igen, akkor hol van? A társulás az STKH Kft-t Soprontól
veszi meg. Miből? A 2 milliárd forintból?
Szigethi István: Reméljük, hogy megvan a pénz. A kamat egy részét már befizettük.
Dr. Jakab Zsolt: Hozzájutottunk a tegnapi elnökségi ülés előterjesztéseihez. Ezeket –
többek között a harmadik negyedéves beszámolót – áttanulmányoztuk. A 2 milliárd
forint le van kötve, így kamatozik. A betét kamata meghaladta a tervezettet így a
kölcsönt nem is kellett volna kifizessük. Tőketörlesztésre még nem került sor, csak
kamat fizetésére. Nem csak ez a pénz van a társulás számláján, hanem az évek alatt
befizetett tagdíjakból meglévő összeg is. Hogy miből lesz kifizetve az STKH Kft, azt
nem tudom. Talán kamatbevételekből, vagy a tagdíjakból lehet ezt finanszírozni.
Akkoriban a vételárként megjelölt könyvszerinti érték kapcsán 200 millió forintról
beszéltek.
Zambó István: Mennyi a kötvény futamideje?
Dr. Jakab Zsolt: Úgy emlékszem, 15 év.
Szigethi István: Bent vagyunk a társulásban, innentől kezdve, sodródunk az árral.
Már sokat nem tehetünk. A többi önkormányzat sem.
Zambó István: Ez borzasztó nagy dilemma volt, mert meg kellett oldani a
szemétszállítást.
Dr. Jakab Zsolt: Hamarosan megismerjük az új hulladékgazdálkodási törvényt.
Ebben olyasmi lesz, hogy csak nonprofit, illetőleg önkormányzati tulajdonú kft-k
végezhetnek lakossági szemétszállítást. Az a nagy kérdés, hogy mit csinál ebben az
esetben az, az 5-6 település, akik maradtak a Rekultiv Kft-nél.
Szigethi István: A Rekultív Kft felkészült. Már most kettévált a cég. Csinál egy kft-ét
amiben ez az 5-6 önkormányzat 51% tulajdonrészt kap.
Dr. Gergely István: Azért legközelebb tegyétek fel a kérdést: Sopron eladja a kft-jét a
társulásnak, és ebből neki bevétele lesz. De a soproni hulladékot ugyanazon a cég
fogja elvinni az adásvétel után is.
Zambó István: Teljesen mindegy, hogy te kitől veszed ezt a céget. Ő lakosság
arányosan beszállt ebbe a társulásba.
Dr. Gergely István: Ha a saját részét lakosságarányosan viseli a vételárból, akkor
rendben van.
Szigethi István: Lakosságszám arányában történik a kft megvásárlása. Felhívnám a
lakosság figyelmét, hogy az STKH Kft hamarosan megkeresi az ingatlan-
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tulajdonosokat a szerződéskötéssel. Hogy mennyi lesz a szemétszállítás díja, nem
tudjuk. Ami biztos: ugyanannyit fizetünk Hegykőn, mint Sopronban.
6. Napirendi pont:
Szigethi István: Megkérem a Jegyző Urat, ismertesse a következő napirendet.
Dr. Jakab Zsolt: A vízi-közmű törvény változása miatt az eddig a Soproni Vízmű
által beszedett és felhasznált – a vállalkozások által fizetett – vízi-közmű fejlesztési
hozzájárulást a vízműnek át kell adni az önkormányzatok részére. Ugyanígy át kell
adni a hozzájárulásból eddig megvalósított közművagyont (a vízművel fennálló
jelenlegi szerződésünk szerint is át kell adni ezt a vagyont, de nem azonnal, hanem
húsz év múlva). A meghívóval együtt kiküldött megállapodás-tervezetek egy része
erről az elszámolásról, és az átadás-átvételről szól (mellékelve). Van egy konkrét,
folyamatban lévő beruházás is a fertőendrédi szennyvíztisztító telepen, amely
részben szintén a vízi-közmű fejlesztési hozzájárulásból lenne finanszírozva.
Azonban, ha ez vízmű beruházásként fejeződne be és lenne üzembe helyezve, majd a
törvényi kötelezettség miatt térítésmentesen a vízmű azonnal átadná az
önkormányzatoknak, olyan ÁFA fizetési kötelezettség merülne fel, amit nem lehetne
visszaigényelni. Összességében mintegy 15 millió forintról van szó, ezért, hogy a
pénz ne vesszen el, az önkormányzatok vennék át a folyamatban lévő beruházást a
vízműtől. A beruházás ÁFA-ja a befejezés utáni bérbeadás miatt így megtérül. Ez egy
tartozás átvállalási szerződésben történne, amit nem valamennyi önkormányzat
kötne meg, hanem egy kiválasztott gesztor önkormányzat, Fertőszentmiklós. Van
tehát egy gesztori megállapodás is. A kivitelezői számla kifizetése a korábbi
megállapodással hozzánk kerülő vízi-közmű fejlesztési hozzájárulás egy részéből
történik; - ezt az összeget egyúttal – egy újabb megállapodásban, ezt is kiküldtük
(mellékelve) – engedményeznénk is a gesztor önkormányzatra hiszen a végén a
számlát ő egyenlíti ki.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozta:
161/2012.(XI. 29.) képviselő-testületi határozat:
I) Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soproni
Vízmű Zrt. által beszedett vízi-közmű fejlesztési hozzájárulás pénzügyi
elszámolására vonatkozó megállapodást elfogadja. A Képviselő-testület
az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletének bevételi oldalán
a megállapodás alapján átvételre kerülő 7 461 828,- Ft összeget „Víziközmű fejlesztési hozzájárulás” előirányzatként; kiadási oldalon ebből
6 197 117,- Ft-ot „Vízi-közmű beruházások” előirányzatként, 1 264 711,- Ftot „Vízi-közmű fejlesztési hozzájárulás” céltartalékként szerepeltet.
A Képviselő-testülete felhatalmazza Szigethi István polgármestert a
pénzügyi elszámolásra vonatkozó megállapodás aláírására.
II) A Képviselő-testület a Soproni Vízmű Zrt. által saját beruházásban
megvalósított, összesen nettó 4 244 792,- Ft értékű vízi-közművagyon
Önkormányzat részére történő térítésmentes átadásával egyetért.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Szigethi István polgármestert az
erre vonatkozó megállapodás, valamint a kapcsolódó használatba adásvételi jegyzőkönyvek aláírására.
III) A Képviselő-testület megbízza Fertőszentmiklós Város
Önkormányzatát azzal, hogy a „Fertőendrédi szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítési rendszerének korszerűsítése” tárgyában elvégzendő víziközmű beruházás során képviseletében gesztorként eljárjon, és a
beruházáshoz az Önkormányzati önrészt 6 197 117,- Ft értékben, a víziközmű fejlesztési hozzájárulásból biztosítsa.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szigethi István polgármestert az
erre vonatkozó gesztori megállapodás, valamint a kapcsolódó
engedményezési szerződés aláírására.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2012. november 30.
2. Napirendi pont:
Szigethi István: Köszöntöm Horváth Gézát.
Horváth Géza, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke megtartotta beszámolóját
(beszámoló mellékelve).
Szigethi István: Köszönöm. A beszámolóból kiderült, hogy mozgalmas éve volt az
egyesületnek. A község lakói nyugodtan hajthatják nyugalomra a fejüket. Sőt soproni
laktanya szolgálatra is alkalmasak. Köszönöm a társadalmi munkákat is. Egyúttal
kérném, hogy a tűzoltó szertár melletti fenyőfa kivilágításában segítsetek. Ha nincs
több kérdés, ismételten megköszönöm a beszámolót. Nyugodt, riasztás mentes
karácsonyt és 2013-as évet kívánok. Jelzem, ketten vagyunk itt a képviselőtestületben tűzoltók. Hátraléptünk a „második vonalba”, de hétvégén azért mi is az
egyesület rendelkezésére állunk.
A épviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
162/2012.(XI. 29.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Horváth Géza elnök beszámolóját az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tevékenységéről.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: folyamatos
7. Napirendi pont:
Szigethi István: Bak Balázs képviselő javaslatára megvizsgáltuk a Kossuth u. 32.
szám előtt kerékpártároló meglévő közvilágítási oszlopról történő megvilágításának
lehetőségét. Valóban nehéz ott megtalálni sötétedés után a kerékpárokat. A kétkaros
lámpa hatására javulni fog a helyzet. Az árajánlat megérkezett a szombathelyi
VILLKÁSZ Kft-től. A vállalkozási díj 175 ezer forint + ÁFA, amely a meglévő kar és
lámpatest bontását, az új kettőskar és további egy lámpatest árát, valamint
felszerelését tartalmazza.
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Dr. Gergely István: Egy közvilágításhoz tartozó hasonló javaslat: az új ravatalozó
irányába, ahol az út véget ér, a parkolókhoz vezető kijárat sötét. Egy kandeláber
elegendő lenne ide.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
163/2012.(XI. 29.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a
VILLKÁSZ Kft-től (székhely: 9700 Szombathely, Mérleg u. 1/a.) a
Kossuth u. 32. szám előtti lámpaoszlopon lévő meglévő lámpakar és
lámpatest bontását, kétkarú lámpakar és további egy lámpatest
felszerelésével a Kft által adott árajánlatban szereplő műszaki
tartalommal, 175.000,- Ft + ÁFA vállalkozási díjért.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont:
Dr. Jakab Zsolt körjegyző megtartotta beszámolóját a Körjegyzőség éves
tevékenységéről (beszámoló mellékelve).
Szigethi István: A napirend keretében külön megköszönöm Zsolt és a hivatal
dolgozóinak munkáját. Kötelező munkakörön túl nagyon sok plusz munkát végzett a
körjegyzőség, pluszjuttatás nélkül. Gondolok itt akár a rendezvényekre, akár a
pályázatokra. Elismerés illeti a munkájukat.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
164/2012.(XI. 29.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr.
Jakab Zsolt körjegyző beszámolóját Hegykő-Fertőhomok Körjegyzőség
2012. évi munkájáról.
Felelős: dr. Jakab Zsolt körjegyző
Határidő: folyamatos
9. Napirendi pont:
Szigethi István: Az év során Hidegség Község Önkormányzata Képviselőtestületének kezdeményezésére képviselő-testületünk – Fertőhomok Község
Önkormányzata Képviselő-testületének véleményével egybehangzóan - úgy foglalt
állást, hogy fogadja Hidegség igényét a 2013-tól 2 000 lakosságszám alatt kötelezően
megalakítandó közös önkormányzati hivatalra vonatkozóan. A Hegykő,
Fertőhomok, Hidegség közös hivatalának létrehozására vonatkozó megállapodás
tervezetét az ülésen terjesztjük elő azzal, hogy a decemberi ülésen tűzzük napirendre
a jóváhagyásáról szóló döntést. Figyelemmel arra, hogy mindhárom képviselőtestület egyidejűleg ismerkedik a megállapodással, a két ülés közötti időpontban
lehetőség van a szükséges egyeztetések lefolytatására. Mindazonáltal egyelőre több,
a megállapodásban rögzítendő feltétel meghatározásához (pl. létszám, finanszírozás)
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sem rendelkezünk konkrét információval. Ezek várhatóan a decemberi döntésig
tisztázódnak.
Szigethi István: Van egy nagyon jó körjegyzőségünk. Jól működik Fertőhomokkal.
Jól van irányítva.
Zambó István: Volt már nekünk Hidegséggel dolgunk. Mi van, ha ezúttal sem
fizetnek?
Dr. Jakab Zsolt: Azt gondolom, ez más téma. Így is örömmel vettük a hidegségi
gyermekeket az iskolába. A közös hivatali társulást önkormányzati ciklusonként
lehet felülvizsgálni. A megállapodás tervezetét most csak beterjeszteni szántuk, a
decemberi ülésen szeretnénk dönteni róla. Addig lehetőség van elvégezni az
önkormányzatok közötti szükséges egyeztetéseket.
10. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester megkérte dr. Jakab Zsolt körjegyzőt, ismertesse az
alapító okiratok módosításának tervezetét.
Dr. Jakab Zsolt körjegyző ismertette a Fertő-táj Általános Iskola, a Tündérrózsa
Óvoda, és a körjegyzőség alapító okiratának módosítását tartalmazó tervezeteket.
Kiemelte: kizárólag az év során bekövetkezett törvényi módosítások miatti
átvezetéseket tartalmaz az előterjesztés, amelyre az oktatási intézmények esetében a
törvény december 31-ig kötelezettséget is előír. A módosítások gyakorlatban is
érzékelhető változásokat nem eredményeznek. Az iskola és a körjegyzőség esetében
mindez formálisnak is tekinthető, hiszen néhány héten belül mindkét költségvetési
szerv megszűnik.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
165/2012.(XI. 29.) 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) – jelen határozat mellékletében foglaltak szerint –
jóváhagyja.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2012. november 30.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
166/2012.(XI. 29.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tündérrózsa
Óvoda közoktatási intézmény Alapító okiratának módosítását (és
annak módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát) –
jelen határozat mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.
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Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2012. november 30.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
167/2012.(XI. 29.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő község Önkormányzatának Képviselő-testülete HegykőFertőhomok Körjegyzőség Alapító okiratának módosítását (és annak
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát) – jelen
határozat mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2012. november 30.
11. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester ismertette az önkormányzat 2013. évi rendezvénynaptárának tervezetét. Elmondta, hogy a Borok utcája, valamint a Sör és
pálinkafesztivál programok időpontja egyelőre kérdéses, ezt mindenképpen
szükséges egyeztetni a helyi szállásadókkal. A korábbi években mindig megrendezte
az önkormányzat a díjlovagló versenyt; - ez ebben az évben kimaradt. A jövő évi
rendezés a hegykői lovas egyesület szándékától is függ.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
168/2012.(XI. 29.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat 2013. évi rendezvény-naptárát a jelen határozat
mellékletében foglaltak szerint állítja össze.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2014. január 1.
12. Napirendi pont:
Szigethi István: Önkormányzatunk a tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is
megajándékozza a községben élő gyermekeket. Mintegy 250 mikuláscsomagot
osztunk ki a tornacsarnokban december 1-én, szombaton 17.00 órakor kezdődő
Mikulás-napi műsor keretében. Ennek költsége – műsorral együtt – mintegy 300 ezer
Ft. A tavalyi művészek nem arattak nagy sikert, ezért idén – egyeztetve Bernivel, a
Tündérrózsa Óvoda vezetőjével - a Palinta együttest hívtuk meg, akik színvonalas
műsort adnak elő.
13. Napirendi pont:
a) Szigethi István polgármester a Fénysugár Alapítvány a Halmozottan Sérültekért
köszönő levelét olvasta fel.
b) Szigethi István polgármester a szülői munkaközösség vezetőjének levelét olvasta
fel, akik mintegy 20 ezer forint támogatást kérnek az adventi vásár
megrendezéséhez, sütemény vásárlására.
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Szigethi István: A kérést tudjuk támogatni, de ehhez nincs szükség képviselőtestületi döntésre.
c) Szigethi István: December 2-án tartjuk az Idősek napját. Kérem képviselőtársaimat, hogy az előző évekhez hasonlóan jöjjenek és segítsenek a vendéglátásban.
Azt hiszem, ez élmény valamennyiünk számára.
d) Dr. Jakab Zsolt: Arról szeretnék tájékoztatni, hogy jövő évtől nem a megyei
önkormányzat, hanem a megyeszékhely város önkormányzata, tehát Győr szervezi a
kéményseprő-ipari közszolgáltatást. Természetesen továbbra is lehetőség van arra,
hogy az önkormányzat maga szervezze meg ezt a közszolgáltatást, azonban
Hegykőn is a megyei önkormányzattal szerződésben álló KÉTÜSZ Kft végezte és
végzi a szolgáltatást. Hogy a változás a gyakorlatban mit fog jelenti, egyelőre nem
tudni.
14-15. Napirendi pontok:
Szigethi István polgármester – hivatkozva arra, szociális ügyek és személyes
adatokat érintő ügy következik - zárt ülést rendelt el.
A zárt ülés befejezését követően dr. Jakab Zsolt körjegyző kihirdette, hogy a
képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj iránti kérelmet benyújtó valamennyi
hallgató igényét támogatta: az első négy helyre rangsorolt kérelmezőt havi 5 000,- Fttal, a többi kérelmezőt egyénként havi 3.000,- Ft-tal. A képviselő-testület a szociális
ügyek között három kérelmező részére összesen 90 ezer forint átmeneti segélyt
állapított meg.
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Szigethi István polgármester az ülést 19 óra 38
perckor bezárta.

Kmf.

Szigethi István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
körjegyző
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Mellékletek:
 meghívó;
 jelenléti ív;
 beszámoló a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról;
 tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről;
 melléklet a 159/2012.(XI. 29.) képviselő-testületi határozathoz (tájékoztató az
önkormányzat 2012.harmadik negyedévi helyzetéről);
 13/2012.(XII.10.) önkormányzati rendelet (az Önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 3/2012.(II. 29.) rendelet módosításáról);
 melléklet a 160/2012.(XI. 29.) képviselő-testületi határozathoz (az Önkormányzat
2013. évi költségvetési koncepciója);
 víziközmű-fejlesztési hozzájárulással kapcsolatos megállapodások;
 beszámoló az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységéről;
 Hegykő-Fertőhomok Körjegyzőség beszámolója;
 megállapodás tervezet közös hivatal alakításáról;
 melléklet a 165/2012.(XI. 29.) képviselő-testületi határozathoz (Fertő-táj Általános
Iskola Alapító okirata);
 melléklet a 166/2012.(XI. 29.) képviselő-testületi határozathoz (Tündérrózsa Óvoda
Alapító okirata);
 melléklet a 167/2012.(XI. 29.) képviselő-testületi határozathoz (Hegykő-Fertőhomok
Körjegyzőség Alapító okirata)
 melléklet a 168/2012.(XI. 29.) képviselő-testületi határozathoz (2013. évi rendezvénynaptár).

