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Szigethi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel annak 6 tagja jelen van. Napirendnek a
meghívóban közölt témákat javasolta.
A képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.
Napirendi pont:
1. Napirendi pont:
Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi tevékenységéről, jövőbeni terveiről,
elképzeléseiről
Előadó: Szigethi István polgármester
2. Napirendi pont:
Lakossági kérdések, hozzászólások
Előadó: Szigethi István polgármester
1. Napirendi pont:
Szigethi István: Szeretettel köszöntök minden megjelentet, köszöntöm azokat, akik a
televízión keresztül követik a 2012. évi közmeghallgatás eseményeit. Ismét
búcsúztatni készülünk egy esztendőt, ideje számot adni arról, hogyan dolgoztunk
ebben az évben, hogy gazdálkodtunk, hogy használtuk ki lehetőségeinket. A község
lakóinak száma 1447, folyamatosan növekszik. Annak ellenére is, hogy az idei évben
már 19 társunktól kellett végső búcsút venni. A lakosságszám növekedését kisebb
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mértékben a születések, nagyobb mértékben a hozzánk beköltözők adják. Minden
évben elmondom, hogy az Önkormányzatnak számtalan feladatot kell ellátnia,
amelyek bizony meglehetősen költségesek. Fenn kell tartanunk középületeinket,
intézményeinket. Ez jelenti az épületek karbantartását, a rezsiszámlák és költségek
biztosítását, a dolgozók béreinek kifizetését és számtalan más költséget.
Támogatnunk kell mindazokat, akik a többieknél rászorultabbak. A falu köztereit, az
utakat, a járdákat, a temetőt rendben kell tartanunk. Meg kell oldanunk a zöld
területeink folyamatos karbantartását, a közvilágítást. Ezek mind olyan költségek,
amelyektől nem tekinthetünk el, amelyekre mindenképpen elő kell teremteni a
pénzt. De vannak másfajta kötelezettségeink is, amelyeknek szintén eleget kell
tennünk: a különböző egyesületek támogatása, az itt élők sportolási lehetőségeinek
bővítése, az idegenforgalomban rejlő lehetőségek minél jobb kihasználása. Csak a
legfontosabbakat említettem. Azt hiszem Önök is tudják, hogy ezen kívül még
mennyi fontos megoldandó feladatunk van, igyekszünk mindezeknek megfelelni és
előkeríteni a megfelelő összegeket. Tisztelt Hegykőiek! Amikor az ember
végiggondolja, értékeli életének egy időszakát, akár csak az elmúlt egy évet,
akaratlanul is összeméri azt más korok körülményeivel. Mindannyian tudjuk, hogy a
2012-es év az ország számára is, és sok önkormányzat számára küzdelmekkel teli év
volt, melyben számos nehézséggel, problémával kellett szembenézni. Jelenleg az
egész világban keményebb harc folyik az erőforrásokért, mint néhány évvel ezelőtt.
Sokan őrzünk az emlékeink között olyan éveket, amelyek egyszerűbbek, könnyebbek
voltak. Ha azonban reálisan akarjuk megítélni 2012-őt, arról sem szabad
elfeledkeznünk, hogy problémáink nagyobbik része egy jóléti társadalom problémái;
ezeknél sokkal nagyobb tragédiák érték már korábban az itt élő őseinket, vagy akár a
mai idősebb generációt is. Amikor panaszra nyílna a szánk, jusson eszünkbe milyen
szerencsések vagyunk, hogy elkerülnek minket a háborúk, a nagy éhínségek,
pusztító járványok. S ha néha vannak is gondjaink, azokkal fel tudjuk venni a harcot
– és fel is vesszük. Tennünk kell azért, hogy minden hegykői család a lehetőségekhez
képest a legjobb körülmények között élhessen. Meg kell őriznünk valamennyiünk
egészségét, vigyáznunk kell szüleink, nagyszüleink korosztályára, akiknek sokat
köszönhetünk. Tisztelt Jelenlévők! Amikor egy falu költségvetéséről gondolkodunk,
mindig a közösségről gondolkodunk. Az itt élő családokról, a gyerekekről, az
idősekről, a falu lakóiról. Önkormányzatunk a 2012-es évben közel 460 millió
forintból gazdálkodhatott. Főbb bevételeink a következők voltak: működési célú
bevételek 262 millió forint, helyi adókból 63 millió forint, személyi jövedelemadóból
36 millió forint. Itt szeretném kiemelni, hogy idegenforgalmi adóbevételünk idén
megközelíti a 30 millió forintot. Így az idegenforgalmi adóból származó bevételünk a
hozzáadott állami normatívával együtt megközelítőleg 75 millió forinttal gyarapítja
költségvetésünket. Működési kiadásunk összesen 295 millió forint. Ebből: iskola és
tornacsarnok 80 millió forint; óvoda és napközi konyha 80 millió forint; körjegyzőség
42 millió forint; köztemető fenntartás 450 ezer forint; közvilágítás 5 millió 125 ezer
forint. Felhalmozási célú kiadásunk 33 millió forint. Ez tartalmazza a beruházásokat,
felújításokat, támogatásokat. Beruházás 21 millió forint; felújítások 8 millió forint;
IFA pályázati alap szálláshelyeknek 4 millió forint. Nagyobb fejlesztési kiadásaink:
főtér 18 millió Ft; járdafelújításokra 5 millió Ft-ot különítettünk el. Az Önkormányzat
lehetőségeihez mérten idén is adott támogatásokat. A BURSA HUNGARICA
önkormányzati pályázatra 530 ezer forintot, a Tűzoltó Egyesületnek 1 millió forintot,
a zeneiskolásoknak 1 millió forintot, egyéb társadalmi szervezetek és alapítványok,
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jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatására 1 millió
200 ezer Ft-ot, a Hegykő Diáksportjáért Alapítvány részére 400 ezer Ft-ot, a
Fertőmenti Kézilabda Club támogatására 400 ezer Ft-ot, a Fertő Menti Sport Club
támogatására 3 millió 80 ezer Ft-ot, a Tűzoltózenekarnak 200 ezer Ft-ot, a Szivárvány
Alapítványnak 100 ezer Ft-ot. Az önkormányzatnak az elkövetkező évekre javasolt
elképzeléseiről szeretném tájékoztatni Önöket. Mindenképpen folytatni szeretnénk
azt a jól átgondolt, takarékos és főleg eredményes gazdálkodást, amit az idei évben
folytattunk. Új termálkút fúrására 49 millió forintot különítettünk el, a munkát a jövő
év folyamán elvégezzük. Folytatni szeretnénk útjaink, járdáink felújítását. Két
térköves parkolót szeretnénk kialakítani a már meglévő tervek alapján a LEADER
Egyesület által kiírt pályázat igénybevételével: az önkormányzat előtti parkolót a
Hegykő Községért Egyesület, a tornacsarnok melletti parkolót az FSC Hegykő
sportegyesület közreműködésével. Köszönöm a két egyesület vezetésének a
segítségét. Mivel civil szervezetek a pályázók, a támogatás 100%-os, tehát önrész
nélküli. Az év során Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének
kezdeményezésére képviselő-testületünk – Fertőhomok Község Képviselőtestületének 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 megállapodást képviselő-testületünk a
mai ülésén jóváhagyta. Az idei évben egy régi álmunk, elképzelésünk vált valóra.
Megnyitott a Hegykői Piac. Közel féléves működése bebizonyította, hogy van
létjogosultsága, hisz mind az eladók, mind a vásárlók körében nagy népszerűségre
tett szert. 2013-tavaszán újra indul. Sajnos a piac üzemeltetője, Varga László úr
váratlanul elhunyt, de a vállalkozásának jogutódai jelezték a további üzemeltetési
szándékukat. Tájékoztatásul közlöm, hogy 2013. január 1-től a hulladékszállítást a
Rekultív Kft helyett a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás - amelynek mi
is tagjai vagyunk – saját cége, a soproni székhelyű STKH Kft végzi. A Kft a
decemberi hónap folyamán megkeresi a község lakosságát szerződéskötés céljából. A
szerződést mindenkinek alá kell írni, mert ez a hulladékszállítás alapfeltétele.
Remélhetőleg akadálymentes lesz az átállás. Az új szemétszállítási díjat a
hulladékgazdálkodásról szóló CLXXXV. törvény értelmében a közszolgáltató
javaslatára a Magyar Energia Hivatal állapítja meg. Kedves Hegykőiek! A nyár
folyamán egy nagyvárosi emberrel beszélgettem, aki elmondta, hogy milyen
szerencsések azok az emberek, akik itt élhetnek ezen a tájon. Elgondolkodtam a
szavain. Vajon Önök is elgondolkodtak már, hogy egy csodálatos drágakő van a mi
kezünkben? Mert a drágakő, amely a kezünkben van, nem más, mint a mi
településünk, a maga régies hangulatával és csodálatos természeti adottságaival. A
világörökség részeként a Fertő-Hanság Nemzeti Park közvetlen szomszédságában.
Van jó levegőnk, van gyógyvizet adó termál kutunk, gyógyfürdőnk és ritka
szépségű, különleges madaraink. Hála a Jóistennek, most már csendes, békés élet
folyik nálunk. Mindnyájan tudjuk, hogy mennyire értékes ez a drágakő! És nem csak
a mi számunkra értékes, hanem az idelátogató több mint százezer vendégnek is, akik
hozzánk jönnek nyaralni, pihenni, gyógyulni. Őrizzük, csiszoljuk tovább, hogy még
sokáig nyújtson megélhetést gyermekeinknek, unokáinknak. Köszönetet mondok a
képviselőknek. A televízión keresztül Önök is meggyőződhettek róla, hogy a
képviselő-testületben zajló munka egyáltalán nem könnyű, és nagy felelősséggel jár.
Nem panaszkodni akarok, csak szeretném, hogy értsék mindezt. Nekünk kell döntést
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hoznunk különböző ügyekben. Olyan ügyekben is, amelyekben nincs jó választás,
csak rossz és kevésbé rossz, és ezt a döntést fel kell vállalnunk. Bár a szívekbe nem
látok bele, de úgy érzem, sőt biztos vagyok benne, hogy a képviselő-testületi tagok
valamennyien jó szándékkal, a közösség érdekét nézve végzik a munkájukat.
Természetesen vannak köztünk nézeteltérések, van, amiben nem értünk egyet,
személyiségünktől függően mást és mást tartunk fontosnak, másban látjuk a
problémák megoldását. A célunk azonban mindegyikünknek ugyanaz: településünk
felvirágoztatása. Ez azt is jelenti, hogy a közösség érdekében mindannyiunknak
áldozatokat kell vállalnunk, és áldozatokat kell hoznia a településeknek is, mégpedig
az ország érdekében. A 2013-as év nem ígérkezik könnyű évnek. Jövőre is rengeteg
feladatunk lesz. Én bízom abban, hogy az összefogás egyre erősödő szele belekap
majd a mi kis közösségünk vitorláiba, és egymást segítve, támogatva, egymás
tanácsaira hallgatva víg esztendőt teremtünk magunknak. Ahogy a mondás tartja:
segíts magadon, és Isten is megsegít! Meggyőződésem, hogy közös összefogással,
egymás tiszteletével, a következő esztendőben hasonló szép eredményeket érhetünk
el. Szeretném megköszönni a hivatal dolgozóinak, dr. Jakab Zsolt körjegyző úrnak az
átlagon felüli áldozatos munkáját, továbbá mindenkinek, akik az év folyamán
segítettek bennünket tanácsokkal, észrevételekkel, kritikákkal. Az egész országot, sőt
az egész világot sújtó gazdasági nehézségek ellenére az idén is elmondhatom, hogy
pénzügyileg nyugodt évet zárunk. Különösebb gond nélkül fenn tudtuk tartani az
oktatási, egészségügyi, és szociális ellátást. Jutott pénz beruházásokra és
fejlesztésekre. Bízom benne, hogy a következő évi közmeghallgatáson is
elmondhatom mindezt. Ezzel a reménnyel zárom 2012. évi tájékoztatómat.
Megkérdezem a képviselőket, van-e hozzászólásuk a beszámolóhoz? Amennyiben
nincs, rátérünk a lakossági hozzászólásokra.
2. Napirendi pont:
Horváth Zoltán: 9 éve élünk a faluban, szeretünk itt lenni. Ez az első
közmeghallgatás, amin részt veszek. Önös érdekből és a szomszédaim
képviseletében jöttem ide. A Kisérek utcában az út megoldatlan. Földút volt, jelenleg
martaszfalt burkolata van, amely kikátyúzódott, rettenetes rossz a közlekedés.
Mikorra tervezik a Kisérek utca és a hozzá kapcsolódó utcák aszfaltozását? Időnként
látni munkásokat, akik kátyúznak, de csak ideig-óráig jó.
Szigethi István: Az önkormányzat évek óta napirenden tartja a Kisérek utca
rendezését. Az volt a képviselő-testület véleménye, hogy míg nem épülnek be a
telkek, addig nem építünk utat. Mivel mostanra ez jellemzően megtörtént, a
képviselő-testület döntött róla, hogy megtervezteti. Ez megtörtént, jelenleg az
engedélyeztetés tart. Szeretnénk a jövő évben-években megcsináltatni.
Hegedüs Péter: A szombati munkanap áthelyezésével van problémánk. Az óvoda és
az iskola is változóan működik. Megértjük, hogy csupán néhány gyerek miatt
probléma nyitva tartani. Például most december 15-én. Az is gond, hogy ezen a
napon kulturális programok vannak. Ez most nekünk 3 ezer forintba kerül. Nem
lehetne-e megoldani az óvodának az iskolával közösen a gyerekmegőrzést?
Szigethi István: A jövő évi naptár megoldja. Nem lesz ennyi hosszúhétvége.
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Vargháné Horváth Bernadett. Az óvoda reggel fél 7-től 17 óráig nyitva van 15-én is.
Az óvodában csak óvodáskorú gyermek lehet. Mindig kérjük, hogy aki nem tud
jönni, az jelezze. 10-15 gyereket jeleznek, de ténylegesen 2-3 gyerek jön. Amennyiben
az iskolás gyerekek nevelővel jönnek, aki a felügyeletüket ellátja, jöjjenek.
Szigethi István. A jövő évtől az iskola állami fenntartásba kerül, így ebbe
beleszólásunk nem lesz. Az igazgatónő felé jelezni tudjuk.
Újvári Csaba: Sok helyen járunk Hegykőn és nézelődünk. Nem lenne-e az
önkormányzatnak helye, ahol komposztálni lehetne? A Marben Panzió melletti
utcákban sok helyen látni lehetett nyesedéket, zöldhulladékot. A turisták miatt ez
nem előnyös. El is lehetne adni következő évben a komposztot.
Szigethi István: A rossz tapasztalatok miatt, az önkormányzat nem gondolja, hogy
ilyen helyet jelöljön ki, mert ott a szerves hulladékon kívül más is elhelyezésre
kerülne (hűtőszekrény, tv, mikro stb.). A komposztálást mindenki oldja meg maga a
kertjében, és mindenki maga fel is tudja használni a földet. Az önkormányzat nem
szeretne ilyen helyet kijelölni.
Dr. Gergely István: A Hegykő Községért Egyesület évente szervez szemétszedést.
Pontosan a nem lebomló hulladékot szedjük össze. Szívesen látjuk Önt is. A házaknál
keletkező zöldhulladékot oldja meg mindenki maga. A közterületen lévő
zöldhulladékot összegyűjtjük.
Szigethi István: Én születésem óta Hegykőn élek, de nagyon sokat javult a helyzet.
Közterületeinket megpróbáljuk gondozni, tisztán tartani.
Hegedüs Péter: Az Erdősföld utcában, a „kiserdőben” ifjaink nagyon aktív
tevékenységet folytatnak. Nem tudom, mit csinálnak. Feltételezem, nem csak
dohányoznak… Valamiféle rendet kellene ott tenni.
Szigethi István: A terület magánterület. Azt nem mondhatjuk ki, hogy büntetendő
cselekményt csinálnak. A szülők figyelmét sokszor felhívom, hogy figyeljenek oda a
kamaszodó gyerekekre. Nem merek arra gondolni, hogy mást szívnak. Füves csikket
nem találtam. Oda kell figyelni.
Dr. Gergely István: Jóindulatú felvetés. Ilyen volt a Masina-ház is. Be lett falazva,
hogy ne menjenek be a gyerekek. Találnak másik helyet. Erősen kétséges, hogy ezt
meg tudjuk oldani.
Szigethi István: Hegykőn talán még nem olyan rossz a helyzet, nem szeretném, ha a
drog megjelenne. Én nagyon harcolok a drog ellen. Ha megtudom, hogy valahol
előfordul, habozás nélkül a rendőrséghez fogok fordulni.
Szigethi István: Kedves Hegykőiek! Karácsony közeledtével mi mást kívánhatna a
polgármester, mint hogy maradjon meg a faluban az egyetértés. Mert 2013-ban is
erre lesz a legnagyobb szükségünk: az egységre, az egyetértésre, arra, hogy erőt
meríthessünk egymásból. A családban, a munkahelyeken, a településen. Mert ha
egység van, akkor nincs az a probléma, amelyet ne tudnánk megoldani, nincs az a
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bánat, amelyet ne tudnánk elviselni − és nincs az a nagy öröm, amelyet ne tudnánk
még nagyobbá tenni. Kérem, hogy Önök is támogassák a jövő évben is az összefogás
szellemét. Ehhez, és valamennyi egyéni és közösségi vágyukhoz kívánok sok sikert,
kegyelemteljes Karácsonyt és nagyon boldog újesztendőt!
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Szigethi István polgármester a közmeghallgatást
19 óra 54 perckor bezárta.
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