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Szigethi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel annak 6 tagja jelen van. Elmondta, hogy
Zambó István képviselő igazoltan van távol. Az ülést megnyitotta. Napirendnek a
meghívóban közölt témákat, valamint a kiegészítésként megküldött napirendi
pontokat javasolta.
Szigethi István: További egy napirendi pontra van még javaslatom: döntést az
UTAZÁS Kiállításon való részvételről. Ezen kívül kezdeményezem, hogy az
önkormányzat gazdasági érdekére tekintettel a bolt és a büfé bérbevételére
beérkezett ajánlatokat zárt ülésen bíráljuk el.
A képviselő-testület a napirendet – a javasolt kiegészítéssel és a zárt ülés tartására
vonatkozó javaslattal - egyhangúlag elfogadta.
Napirendi pontok:
1. Napirendi pont:
Tájékoztatás a 2013. évi ivóvíz- és szennyvíz-, valamint szemétszállítási
díjakról; - az ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás díjainak
meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 17/2003.(XII. 21.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, továbbá a települési szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 15/2002.(XII. 30.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Szigethi István polgármester
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2. Napirendi pont:
A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás,
továbbá az új hivatal alapító okiratának jóváhagyása
Előadó: Szigethi István polgármester
3. Napirendi pont:
Hegykő-Fertőhomok Körjegyzőség létrehozásáról szóló megállapodás
megszüntetése; - a körjegyzőség megszüntető okiratának jóváhagyása
Előadó: Szigethi István polgármester
4. Napirendi pont:
A Fertő-táj Általános Iskola átadás-átvételéről
jóváhagyása
Előadó: Szigethi István polgármester
5. Napirendi pont:
Hegykő, Fertőhomok és Hidegség
Társulásának megszüntetése
Előadó: Szigethi István polgármester

Községek

szóló

megállapodás

Közoktatási Intézményi

6. Napirendi pont:
A háziorvosi és a fogorvosi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata
Előadó: Szigethi István polgármester
7. Napirendi pont:
Döntés előirányzat biztosításáról a lovas-pálya megvilágításához
Előadó: Szigethi István polgármester
8. Napirendi pont:
Döntés az Önkormányzat működési körébe tartozó
munkavédelmi feladatok ellátására vonatkozó megbízásról
Előadó: Szigethi István polgármester

tűzvédelmi-

és

9. Napirendi pont:
Tulajdonosi hozzájárulás adása a „Pannon-Fertő régió határon átnyúló
vízellátás fejlesztése” projekt által érintett önkormányzati ingatlanokra, vízjogi
létesítési engedélyezés céljára
Előadó: Szigethi István polgármester
10. Napirendi pont:
Döntés félárva gyermekek támogatásáról
Előadó: Szigethi István polgármester
11. Napirendi pont:
A helyi szociális ellátásokról szóló 8/2007.(V. 6.) önkormányzati rendelet
módosítása szociális tűzifa támogatás igényelhetősége érdekében
Előadó: Szigethi István polgármester
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12. Napirendi pont:
Döntés az UTAZÁS 2013. Kiállításon történő részvételről
Előadó: Szigethi István polgármester
13. Napirendi pont:
Tájékoztatók, bejelentések
Előadó: Szigethi István polgármester
14. Napirendi pont:
A Hegykő, Petőfi u. 3. számú üzlethelyiség és a sport vendéglátóüzlet
bérbevételére beérkező ajánlatok elbírálása (zárt ülésen)
Előadó: Szigethi István polgármester
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: Az Önkormányzat árhatósági hatásköre mind az ivóvíz- és
szennyvízdíj, mind a hulladékkezelési közszolgáltatás díjának tekintetében
megszűnt. A díjak miniszteri rendeletben, illetőleg átmenetileg a Magyar Energia
Hivatal által kerülnek meghatározásra. A várható díjakról az ülésen adunk
tájékoztatást, Önkormányzatunk részéről ezzel kapcsolatos döntésre nincs szükség.
Ennek megfelelően az elmúlt években a díjat megállapító, az ivóvízellátás, valamint a
szennyvízelvezetés és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási
feltételekről szóló 17/2003.(XII. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezését javasoljuk. A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
15/2002.(XII. 30.) önkormányzati rendelet díjakra vonatkozó részét szintén hatályon
kívül helyezni, a közszolgáltató tekintetében pedig a soproni STKH Kft-re
módosítani javasoljuk. Megjegyzendő, hogy a rendelet a Rekultív Kft működési
megoldásait tartalmazza. Az önkormányzatoknak a szolgáltatás tartalmát illetően a
jövőben is lesz rendeletalkotási feladatuk, amit az STKH Kft működési területén
egységesen lenne célszerű szabályozni. Mivel azonban erre idén várhatóan nem
kerül sor, a legfontosabb jogi feltétel teljesítése érdekében az új szolgáltató személyét
mindenképpen javasolt módosítani. Tegnap a vízmű közgyűlésén elhangzott: a vízszennyvízdíj januártól nem változik. Az STKH Kft díját az Energiahivatal fogja
megállapítani. Ennek összegéről jelenleg nem tudunk tájékoztatást adni. Várhatóan
még decemberben az STKH Kft megkeresi az ingatlantulajdonosokat, mivel minden
ingatlanra meg kell kötni a szemétszállítási szerződést.
Kóczán Imre: Mi az önkormányzat feladata a szolgáltatás tartalmának
meghatározását illetően? Lesz-e döntési jogunk a szelektív gyűjtés választására?
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Szigethi István: Két hete jelent meg az új hulladékgazdálkodási törvény…
Dr. Jakab Zsolt: Az új törvény szerint a díjat már nem az önkormányzat alkotja meg
– mint tettük azt mindig év végén -, hanem miniszteri rendelet fogja meghatározni,
átmenetileg pedig a Magyar Energia Hivatal. Törvény szerint főszabályként a díj
jövőre legfeljebb 4,2%-kal emelkedhet, de vannak ettől eltérítési lehetőségek. Például
akkor, ha európai uniós támogatásból megvalósított hulladékgazdálkodási rendszert
fejleszt vagy üzemeltet a szolgáltató. Az új törvény szerint is maradt rendeletalkotási
feladata az önkormányzatoknak, mégpedig a szolgáltatás tartalmának
meghatározását illetően. Tehát, hogy konkrétan milyen módon, milyen feltételekkel
történik a hulladékszállítás, és rendeletben lehet kötelezni a lakosságot a szelektív
gyűjtésre is. Jelenleg is van hatályban hasonló tartalmú rendeletünk. A napirend
előterjesztésében arra tettünk javaslatot, hogy ebből az árképzésre vonatkozó részt
helyezzük hatályon kívül, csakúgy, mint a víz- és csatornadíjakat megállapító
rendeletet. Most mégis azt javaslom, erről ne döntsünk, mert egyelőre nem látni át,
hogy a tavaly, általunk megállapított díjakról szóló rendeletünk hatályon kívül
helyezése nem okoz-e jogi problémát, hiszen a jövő évi díjaknál ezek jelentik a bázist.
Ugyanakkor, a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendeletünket annyiban
mindenképpen módosítani javasolom január 1-jétől, hogy abba a közszolgáltató
megnevezéseként a Rekultív Kft helyett a soproni STKH Kft kerüljön.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta a települési szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 15/2002.(XII. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 14/2012. önkormányzati rendelet (rendelet mellékelve).
2. Napirendi pont:
Szigethi István: A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás tervezetét az előző ülésen beterjesztettük. Ennek jóváhagyásáról
valamint a közös hivatal alapító okiratáról kell dönteni, mindhárom képviselőtestületnek.
Dr. Jakab Zsolt körjegyző ismertette a közös hivatal alakításáról szóló megállapodást,
és a hivatal alapító okiratának tervezetét.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
180/2012.(XII. 11.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást – a
jelen határozat mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2012. december 20.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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181/2012.(XII. 11.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői
Közös Önkormányzati Hivatal (székhely: 9437 Hegykő, Iskola u. 1.)
Alapító okiratát – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint –
jóváhagyja.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2012. december 20.
3. Napirendi pont:
Szigethi István: Az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan 2012. december 31. napját
követően megszűnik a Hegykő-Fertőhomok Körjegyzőség. A körjegyzőség
létrehozásáról szóló megállapodást – Fertőhomokkal – meg kell szüntetnünk.
Ugyanígy, a körjegyzőség – mint költségvetési szerv – megszüntető okiratát is meg
kell alkotni.
Dr. Jakab Zsolt ismertette a körjegyzőség megszüntetéséről szóló megállapodás és a
körjegyzőség megszüntető okiratának tervezetét.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
182/2012.(XII. 11.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a HegykőFertőhomok Körjegyzőség megszüntetéséről szóló megállapodást – a
jelen határozat mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2012. december 20.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
183/2012.(XII. 11.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete HegykőFertőhomok Körjegyzőség (székhely: 9437 Hegykő, Iskola u. 1.)
Megszüntető okiratát – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint
– jóváhagyja.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2012. december 20.
4. Napirendi pont:
Szigethi István: December 7-én jelent meg a köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi
CLXXXVIII. törvény (a korábbi T/8888-asként tárgyalt törvényjavaslatról van szó). A
törvény 3. § (1) és (2) bekezdései feladatokat szabnak az önkormányzatokra,
konkrétan az iskola fenntartására létrehozott társulásokra, december 15-ödikei
határidővel. Egyfelől módosítani kellene a Hegykő, Fertőhomok és Hidegség
Községek Közoktatási Intézményi Társulás társulási megállapodását, de mivel
januártól nincs is értelme fenntartani, egyből a megszüntetését kezdeményezzük.

6
Ugyanebben a megállapodásban kívánjuk elszámolni a tag önkormányzatok iskolába
bevitt vagyonát, az alkalmazottak tovább-foglalkoztatásának, valamint a pályázati
projekteknek a kérdését.
Dr. Jakab Zsolt körjegyző részletesen ismertette a megszüntető megállapodás
tartalmát.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
184/2012.(XII. 11.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a
Hegykő, Fertőhomok és Hidegség Községek Közoktatási Intézményi
Társulás megszüntetéséről szóló – jelen határozat mellékletét képező megállapodást.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szigethi István polgármestert a
megállapodás megkötésére.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2012. december 20.
5. Napirendi pont:
Dr. Jakab Zsolt: Az előző napirendnél tárgyalt törvény december 15-ödikei
határidővel írja elő az iskola és a fenntartói feladatok ellátását szolgáló ingatlan,
valamint ingó vagyon átadás-átvételéről szóló megállapodás aláírását. A
megállapodást, amelyet kiosztottunk (mellékelve), a polgármester és a soproni
tankerületi igazgató írja alá. Ehhez tartozni fog majd egy jegyzőkönyv is, amely a
ténylegesen vagyonkezelésbe adott vagyonleltárt tartalmazza. Ez április 30-ig készül
el. A törvény szerint az iskola december 31-én beolvadással megszűnik, és az állami
intézményfenntartó központ önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti
egysége lesz.
Szigethi István: Még nem tudjuk, hogy mi lesz a tornacsarnokkal. Az tény, hogy
nem csak iskolai feladatokra használjuk, hanem közművelődési színtér is.
Dr. Jakab Zsolt: A törvény alapján úgy tűnik, a tornacsarnok is állami működtetésbe
kerül. Amit talán pozitívumként lehet a törvényből kiolvasni, az a 12. § (5) bekezdés:
a központ az ingyenes használat alatt – a települési önkormányzatnak címzett
nyilatkozata alapján – lemondhat a vagyon vagy annak egy része használati jogáról.
Ezen kívül az említett törvény kiegészítette a nemzeti köznevelésről szóló törvényt,
mégpedig a 76/A. §-sal. Ez alapján a központ együttműködik az önkormányzattal a
helyi közösségi és kulturális élet feltételeinek biztosítása érdekében oly módon, hogy
az önkormányzati ingatlan használatát tanítási időn kívül, külön megállapodás
alapján biztosítja a tulajdonos önkormányzat számára.
Völgyi János: A közösségi élet színtere sok helyen az iskolák aulája. Nem tudom
elképzelni, hogy ahol nincs más, ne engedjék be a civil szervezeteket.
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Vargháné Horváth Bernadett: Mi lesz azokkal az alkalmazottakkal, akik a
tornacsarnok működtetése miatt ősszel hozzánk kerültek?
Dr. Jakab Zsolt: Úgy tűnik, most visszakerülnek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
185/2012.(XII. 11.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a
köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő
intézmény
átadás-átvételről,
a
feladatellátáshoz
kapcsolódó
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló
megállapodást (iskola átadás-átvétel).
A Képviselő-testület felhatalmazza Szigethi István polgármestert a
megállapodás megkötésére.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2012. december 15.
6. Napirendi pont:
Szigethi István: 2012. január 1-jétől lépett hatályba az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) módosítása, mely előírja, hogy a feladat-ellátási
szerződésre vonatkozó — a törvényben taxatíve felsorolt — követelményeknek 2013.
január 1-jétől kell megfelelniük az érintettek között létrejött szerződéseknek.
Esetünkben a háziorvossal és a fogorvossal fennálló szerződések felülvizsgálatáról,
szükséges esetben módosításáról van szó. A praxisjoggal rendelkező háziorvos
(háziorvosi vállalkozás) és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat
közötti feladat-ellátási szerződések legalább az alábbiakat kell, hogy tartalmazzák
2013. január 1-jétől az Öotv. 2/B. § szerint: a) a felek megnevezése, a személyes
ellátásra kötelezett orvos megnevezésével, b) a praxisjoggal érintett körzet
meghatározása, c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési
önkormányzatnak a fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat, d)
a rendelési idő meghatározása, e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó
rendelkezések, f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, g) az ellátás nyújtásában
részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések, h) a szerződés
időtartama, i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések, j) a kártérítésre, kártalanításra
vonatkozó rendelkezések. A feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 5 év, a
települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést — indoklással — akkor
mondhatja fel, ha: a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt
kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan
megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, b) a háziorvos
önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból
elveszti. A feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem
határozható meg. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén
a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek
megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása
keretében kapott egy éves összeget.
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Dr. Jakab Zsolt: A háziorvossal és a fogorvossal fennálló szerződéseinket
felülvizsgáltuk. A felsorolt elemek nagy részét ezek a szerződéseink tartalmazzák. A
szükséges módosítások azonban kizárólag az érintettek közötti egyeztetések során
jöhetnek létre, azonban eddig sem a háziorvos, sem a fogorvos ilyen módosítást nem
kezdeményezett, ráadásul önkormányzati oldalon is több önkormányzat
álláspontjának egyeztetése szükséges. Mindezekre tekintettel javasoljuk a
polgármester felhatalmazását az egyeztetéseket követő, a törvény által kötelezően
előírt kiegészítésekkel történő szerződésmódosítás megkötésére.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
186/2012.(XII. 11.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Szigethi István polgármestert arra, hogy az Önkormányzat és a KAPPMED Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9400
Sopron, Besenyő u. 14/F. III. em. 20.), valamint az Önkormányzat és dr.
Szemerédi László fog és szájbetegségek szakorvosa (székhely: 9485
Nagycenk, Iskola u. 1.) között fennálló feladat-ellátási szerződések, a
hatályos, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben
megfogalmazott feltételeket tartalmazó módosítását megkösse.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2012. december 31.
7. Napirendi pont:
Szigethi István: Az egyesület szeretné kivilágítani a pályát a korai sötétedés miatt.
Elvileg társadalmi munkát is vállalnának. A lovas-pálya mellett sor került a villamos
mérőhely kialakítására. Erről tovább ágazva (a patak felőli oldalon) két kandeláber és
1-1 lámpatest felszereléséhez szükséges anyagköltségre javasolunk előirányzatot
meghatározni. Kértünk árajánlatot. Ennek összege 961 ezer forint + ÁFA. Bevallom,
ekkora költségre nem, legfeljebb 300-400 ezer forintra gondoltunk. Úgy vélem, a
kiosztott árajánlatban sok olyan tétel szerepel, amit társadalmi munkában el lehet
végezni. Javaslom, 400 ezer forintot biztosítunk ehhez, ha a többit meg tudják oldani.
Dr. Gergely István: Támogatólag állnék hozzá. De annyit adnék, mint a többi civil
szervezetnek. Van erre keret, úgy emlékszem 200-250 ezer forint támogatást adtunk
legfeljebb. Szerintem a 400 ezer forint indokolatlanul sok a többi civil szervezethez
viszonyítva. És annak a bizonyos költségvetési keretnek a terhére javasolnám adni.
Szigethi István: A lovasok kérése annyiban más, hogy míg a többi szervezet
működésre kéri a támogatást, ők az önkormányzat tulajdonában lévő pályákat
akarják fejleszteni. Egyébként a civil szervezeteknek szánt keretünk kimerült.
Bak Balázs: A lovasok itt most infrastruktúrát kérnek. Az önkormányzat vagyonát
gyarapítanák. Én többet, 500 ezer forintot is el tudnék képzelni. Másra is
használhatjuk a pálya környékét.
Dr. Gergely István: Ki fogja állni a világítás költségét?
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Szigethi István: Ki lett alakítva egy külön mérőhely a pálya mellett.
Dr. Gergely: Ennek is van költsége…
Dr. Jakab Zsolt: Egyszer 32 amperig ingyenes.
Szigethi István: A mérőszekrény költsége benne van az árajánlatban.
Kóczán Imre: Nem tudom, a lovasok mennyit tudnak ehhez hozzátenni, a 400 ezer
forint sem biztos, hogy elég. Én futnék egy kört: mi az, amit ők ebből be tudnak
vállalni?
Dr. Jakab Zsolt: Valóban ez lenne a normális eljárás, azonban a világításra most a
téli, korai sötétedés miatt van leginkább szükségük, és bizonytalan, hogy jövőre
mikor ül össze a képviselő-testület. Ezért gondoltuk úgy, hogy nézzük meg a
költségeket, és határozzuk meg mekkora összeget szánunk rá. És ha ezt ők ki tudják
egészíteni, akár társadalmi munkával, nincs akadálya mielőbbi megvalósításnak.
Például a labdarúgó pálya mellett is valósult meg gyakorlatilag az egyesület
önerejéből világítás.
Szigethi István: Én megmaradnék a 400 ezer forintos javaslatnál.
Dr. Gergely István: Évente 5 millió forintot költünk járdafelújításra. Ennek jelentős
részét lovas-pálya világításra használjuk fel, amikor bizonytalan a jövő évi pénzügyi
helyzet. Nem biztos, hogy ennek van prioritása.
Szigethi István: Én a 400 ezer forintot javasolom.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozta:
187/2012.(XII. 11.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patak
utcában lévő lovas-pálya megvilágítása érdekében 2 db kandeláber és 2
db lámpatest felszerelésére a költségvetési általános tartalék terhére 400
ezer forint előirányzatot biztosít.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2013. március 31.
8. Napirendi pont:
Szigethi István: Az Önkormányzat hasonló tárgyú szerződését az Atlantisz Kft-vel –
miután egy ellenőrzést megelőzően nem kellően körültekintően játak el – júniusban
felmondtuk, ez alapján a szerződésünk 2012. december 31- napjával megszűnik.
Javaslatunk a FIRE-NATURA Kft-vel (székhely: 9700 Szombathely, Körösi Csoma
Sándor u. 46.) történő szerződéskötés. A cég már az idei év folyamán is
közreműködött tevékenységünk ellátásában, elsősorban a rendezvények
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katasztrófavédelmi biztonságának megteremtése során. A jelenlegi szerződésünk
felmondásának oka, hogy 100 ezer forintra büntették meg az iskolát, tűzvédelmi
hiányosságok miatt. Ezért más vállalkozót kerestünk. Személy szerint Horváth Gábor
tűzoltóról van szó, aki az idei évi rendezvényeink bejelentését csinálta. Cége, a FIRENATURA Kft – a kiosztott szerződés alapján (szerződés tervezet mellékelve) - az
önkormányzat és intézményei, illetőleg épületei tűzvédelmét negyedévente 30 ezer
forint + ÁFA összegért, a tűzoltó készülékek ellenőrzését 500,- Ft + ÁFA/db díjért
végzi el. A munkavédelmi feladatok ellátásának átalánydíja havonta 20 ezer forint +
ÁFA. Ebben szerepel a tornacsarnok is. Ha át kell adni működtetésre, az összeg
csökkenthető. A szerződést 2013-tól kötnénk, és a rendezvényekre is kiterjed. Ez sem
kevés pénz, úgyhogy szerintem jól járunk.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
188/2012.(XII. 11.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a
FIRE-NATURA Kft-t (székhely: 9700 Szombathely, Kőrősi Csoma
Sándor u. 46.) az önkormányzat és intézményei, valamint épületei
komplex megelőző tűzvédelemi és munkavédelmi feladatainak
ellátásával.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2012. december 31.
9. Napirendi pont:
Szigethi István: A „Pannon-Fertő régió határon átnyúló vízellátás fejlesztése” projekt
célja – miként arról korábban már volt szó – az osztrák és a magyar vízbázisok
egyesítése, három meglévő rendszer összekapcsolásával megoldani a térség
biztonságos vízellátást. Az egyes létesítmények (vezetékek) elhelyezéséhez, illetőleg
a vízjogi létesítési engedély beszerzéséhez szükséges az érintett ingatlanok
tulajdonosainak hozzájárulása. Önkormányzatunk (rész)tulajdonában hat érintett
ingatlan van, ebből négy Hegykőn, 1-1 Nagycenken és Sopronban található. Az egyik
hegykői ingatlan a vízmű területe, három másik ingatlan pedig külterületű út, az
előterjesztéssel megküldött térképkivonat szerint.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
189/2012.(XII. 11.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi
hozzájárulását adja a „Pannon-Fertő régió határon átnyúló vízellátás
fejlesztése” projekt céljára, a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt (székhely:
1024 Budapest, Lövőház u. 37.) által készített tervek szerint
igénybevételre kerülő hegykői 0170/4, 0203/10, 0203/17, 0203/22,
nagycenki 0119/4, és soproni 0527/8 hrsz-ú ingatlanokon vízvezeték
elhelyezéséhez, és ennek érdekében a vízjogi létesítési engedély
kiadásához.
Felelős: Szigethi István polgámrester
Határidő: 2012. december 31.
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10. Napirendi pont:
Szigethi István: Karácsonykor minden évben megajándékozza az önkormányzat a
félárvákat (teljesen árva gyermek nincs). 12 főről van szó, az ajándék összegét tavaly
30 ezer forintra emeltük fel. Ez így összesen 360 ezer forint.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
190/2012.(XII. 11.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyenként
30.000,- Ft-ot ajándékoz a 18. év alatti és a 18. életévüket ugyan
betöltött, de kereső tevékenységet nem folytató, és közoktatási vagy
felsőoktatási intézményben tanuló hegykői félárva gyermekeknek,
karácsony alkalmából.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2012. december 21.
11. Napirendi pont:
Szigethi István: A tavalyi évhez hasonlóan idén is lehetőségünk volt szociális célú
tűzifát igényelni. 4 m3-t tudtunk igényelni, végül 2 m3-t adtak. Természetesen ennek
is van önrésze, és a szállítást is nekünk kell fizetni. A szétosztásra önkormányzati
rendelet alapján történhet. Igazából gondolkodtunk azon, egyáltalán megalkossuk-e
ezt a rendeletet, a csekély összesen 2 m3 tűzifa miatt. De arra gondoltunk, később
akár vásárolhatunk is hozzá.
Ezt követően dr. Jakab Zsolt körjegyző ismertette a helyi szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet módosításának tervezetét.
Dr. Gergely István: Ez tragikomikus történet. Ne gondolja senki, hogy csak egyetlen
ember szorul rá. Kérdésem: az árat a Tanulmányi Erdőgazdaság akkor is tartja-e, ha
ezen kívül veszünk fát? Ha a lovasoknak tudtunk adni támogatást, akkor a
rászorultaknak is adhatunk.
Vargháné Horváth Bernadett: Nekik így is adunk támogatást.
Dr. Gergely István: De tavaly is kétféle módon segítettünk. Akarunk-e kétféleképpen
segíteni, vagy visszalépünk.
Szigethi István: Nincs állami támogatás, ne kössük ki, hogy fát adunk. Ez plusz
feladat.
Vargháné Horváth Bernadett: Nem biztos, hogy a rászorult fával fűt.
Szigethi István: Én nem javaslom, hogy 2 m3 tűzifára rendeletet alkossunk.
Dr. Gergely István: Akkor lemondunk a 2 m3-ről?
Szigethi István: Igen. Többe kerül a leves, mint a hús.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozta:
191/2012.(XII. 11.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete lemond az
59/2012.(XI. 28.) BM rendeletben biztosított szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról.
A Képviselő-testület ebben a tárgykörben nem alkot önkormányzati
rendeletet.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: folyamatos
12. Napirendi pont:
Szigethi István: 2013-ban is javasolom a részvételt a február utolsó hétvégéjén
megrendezésre kerülő UTAZÁS kiállításra. Önkormányzatunk a Hegykői Turisztikai
Egyesülettel és a helyi vállalkozásokkal közösen van jelen. A panziósok elmondása
szerint a részvétel hasznos, sőt eredményes is, mivel úgy tűnik, idén is meglesz a 100
ezer vendégéjszaka. Aki nem lép előre, az lemarad. Az idei költségünk 300 ezer
forint + ÁFA volt, várhatóan ennyi lesz jövőre is.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
192/2012.(XII. 11.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 300 ezer forint
+ ÁFA előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséből az UTAZÁS 2013. Kiállításon történő részvételhez.
Felelelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2013. február 28.
13. Napirendi pont:
a) Dr. Jakab Zsolt: Korábban többször volt már szó a Hegykő-Fertőszentmiklós
vízbázis biztonságba helyezése elnevezésű projektről. Ez gyakorlatilag befejeződött.
A projekt részeként Hegykőn 3 db észlelő kút került kialakításra. Az ezek által
közrefogott, valamint a környezetükben lévő területekre úgynevezett hidrogeológiai
„B” védőterületet jegyeztek be. Az észlelő kutak a zártkert melletti úton, a
Nagybajcsán és az Urasági erdőben vannak. Azt, hogy mit jelent ez a védőterület, és
hogy milyen korlátozások alá esik, a 123/1997. kormányrendelet határozza meg, a
terület hasznosítása szempontjából. Mivel beépítésre nem szánt ingatlanokról van
szó, és a közlekedési szempont sem érdekes, egyedül a mezőgazdasági hasznosítást
érintheti a korlátozás. Amit nem szabad: tisztított szennyvízzel öntözni és szerves
trágyát használni. Mindezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert a védőterület
bejegyzéséről szóló földhivatali határozatból nagyon sok ingatlantulajdonos kapott
értesítést.
b) Bak Balázs: Jól tudom, hogy még nem kötöttük meg a szerződést a hóeltakarításra?
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Dr. Jakab Zsolt: Több hete kezdeményeztük Ősze Géza vállalkozónál a tavalyi
feltételek mentén a szerződés megkötését. Ő jelezte, hogy lennének módosítási
javaslatai. Mi azóta is várjuk, hogy jöjjön ezekkel a javaslatokkal. Utoljára éppen ma
egyeztettünk időpontot a holnapi napra. Ettől függetlenül, már a hétvégi havazás
előtt szóban ígéretet tett arra, hogy szerződés nélkül is megoldja a hó-eltakarítást. De
bízom benne, hamarosan meg tudjuk kötni a szerződést.
14-15. Napirendi pontok:
Szigethi István – hivatkozva a napirend jóváhagyásánál a zárt ülés tartására
vonatkozó döntésre, valamint arra, hogy szociális ügyek következnek – zárt ülést
rendelt el.
Dr. Jakab Zsolt körjegyző a zárt ülés befejezését követően kihirdette, hogy az
önkormányzat – a pályázati eljárás eredményeként - a Petőfi u. 3. szám alatti
üzlethelyiségre, a JUDICO Kft-vel, a Sport Büfére Ősze Géza egyéni vállalkozóval köt
bérleti szerződést. 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 18 óra 35
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;
 14/2012.(XII. 23.) önkormányzati rendelet;
 melléklet a 180/2012.(XII. 11.) képviselő-testületi határozathoz (közös hivatal
megállapodás);
 melléklet a 181/2012.(XII. 11.) képviselő-testületi határozathoz (közös hivatal Alapító
okirat);
 melléklet a 182/2012.(XII. 11.) képviselő-testületi határozat (Körjegyzőséget
megszüntető megállapodás);
 melléklet a 183/2012.(XII. 11.) képviselő-testületi határozathoz (Körjegyzőség
Megszüntető okirat);
 melléklet a 184/2012.(XII. 11.) képviselő-testületi határozathoz (Hegykő, Fertőhomok
és Hidegség Községek Közoktatási Intézményi Társulás megszüntetéséről szóló
megállapodás);
 iskola átadás-átvételi megállapodás;
 szerződés-tervezet a FIRE-NATURA Kft-vel.

