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Szigethi István polgármester, Hegykő: Köszöntöm polgármester urakat, a
képviselő-testületek tagjait és Jurinkovits Józsefet, a fertőhomoki Nemzetiségi
Önkormányzat elnökét, aki tanácskozási joggal vesz részt az ülésen. Történelmi
pillanatok előtt állunk. A három település több évvel ezelőtt már kapcsolatban állt, a
mostani a közös tanácsnál lazább kötelék. Amikor a mai ülés helyszínét
kiválasztottuk, úgy gondoltuk, első alkalommal a székhely településen legyen.
Természetesen a következő alkalmakra rotációban szeretnénk az együttes üléseket
megtartani, sorban a többi településen is. Azért választottuk a Tornácos Panzió
Borostyán termét – azon túl, hogy gyönyörű helyszín -, mert bár a panzió Hegykőn
van, a tulajdonosok között egyaránt vannak fertőhomoki és hidegségi származásúak
is. A panzió együttműködik, együtt fejlődik a településsel. Remélem, a mi közös
kapcsolatunk is ilyen gyümölcsöző lesz a következő években. Hogy mennyire más ez
az együttműködés a korábbi közös tanácshoz képest, az is bizonyítja, hogy a
napirendet is külön szavazzák meg a képviselő-testületek. Megállapítom, hogy
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mivel annak
valamennyi, 7 tagja jelen van.
Horváth Attila polgármester megállapította, hogy Fertőhomok Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mivel annak 4 tagja jelen
van. Nagyné Kovács Erika képviselő jelezte távolmaradását.
Kovács
István
polgármester
megállapította,
hogy
Hidegség
Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mivel annak valamennyi, 5
tagja jelen van.
Szigethi István polgármester, Hegykő: A házigazda jogán engedjék meg nekem,
hogy az ülést levezessem. Amennyiben ezzel mindenki egyetért, az együttes ülést
megnyitom. Napirendnek a meghívóban és a meghívó kiegészítésében közölt
témákat javasolom. Hidegség község önkormányzatának képviselő-testületét az
egyes napirendi pontként javasolt, Hegykő-Fertőhomok Körjegyzőség 2012. évi
gazdálkodásáról szóló beszámoló nem érinti.
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet 7 igen
szavazattal elfogadta.
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet 4 igen
szavazattal elfogadta.
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet 5 igen
szavazattal elfogadta.
Napirendi pontok:
1. Napirendi pont:
Beszámoló Hegykő-Fertőhomok Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásáról
Előadó: Szigethi István polgármester
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2. Napirendi pont:
A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének
jóváhagyása; - a fenntartó önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásának
megállapítása
Előadó: Szigethi István polgármester
3. Napirendi pont:
A köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Szigethi István polgármester
4. Napirendi pont:
Az önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt. között fennálló, víziközműüzemeltetési szerződés módosítása és az ehhez kapcsolódó szerződések
jóváhagyása
Előadó: Szigethi István polgármester
Szigethi István polgármester, Hegykő: Napirend előtti hozzászólás keretében
szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy a képviselő-testületek tavalyi döntéseinek
megfelelően decemberben aláírásra került a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodás, és ugyanígy az új hivatal Alapító okirata. Utóbbit
december végén a Magyar Államkincstár bejegyezte a törzskönyvi nyilvántartásba,
így nem volt akadálya annak, hogy a közös hivatal január 2-ától megkezdje
működését. Az új hivatal létrejöttével egyúttal Hegykő-Fertőhomok Körjegyzőség és
Hidegség-Fertőboz Körjegyzőség megszűnt. A körjegyzőségek köztisztviselői
részben áthelyezéssel, részben a munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás
jogcímén a közös hivatal állományába kerültek, kivéve Dési Andrea kolléganőt, aki a
járási hivatalhoz került, továbbá Tóth Zoltánné kolléganőt, aki a járási áthelyezést
nem vállalta, így a megállapodásunknak megfelelően a Tündérrózsa Óvoda
állományába, a konyhára került. A közös hivatal vezetője a jegyző, akinek pályázat
útján, határozatlan időre történő kinevezéséhez a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint az érintett települések
polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. A törvény
156/C. § (2) bekezdése ugyanakkor lehetőséget biztosít a közös önkormányzati
hivatalt alkotó önkormányzatok polgármestereinek arra, hogy megállapodjanak – a
körjegyző egyetértése esetén - a megszűnő körjegyzőség körjegyzőjének
foglalkoztatásáról. Ebben az esetben nem szükséges pályázatot kiírni és a jegyző
közszolgálati jogviszonya folyamatosnak minősül. Hegykő, Fertőhomok és Hidegség
községek polgármesterei december 18-án egyhangú szavazattal arról döntöttek, hogy
dr. Jakab Zsolt körjegyzőt a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként –
pályázati eljárás lefolytatása nélkül – foglalkoztatják.
1. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester, Hegykő: A körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásáról
szóló beszámoló táblát a meghívóval megküldtük. Hegykő Község Önkormányzata
képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága mai ülésén tárgyalta a beszámolót.
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Megkérem Zambó István elnököt, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a bizottság
véleményéről.
Zambó István elnök, Pénzügyi Bizottság: Minden negyedévben vizsgáltuk ezeket a
számokat. Még az eredeti előirányzathoz képest is kevesebb pénzből gazdálkodott a
körjegyzőség, nemhogy a módosítotthoz képest. 42 millió 572 ezer forint volt az
eredeti előirányzat, ehhez képest 40 millió 631 ezer forinttal zárta a körjegyzőség az
évet, tehát jelentős megtakarítással. Soha nem volt beállítva pazarló módon a
gazdálkodás, és még ezt is sikerült takarékosan felhasználni. Ezért köszönettel
tartozunk jegyző úrnak és munkatársainak.
Szigethi István Hegykő polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel
szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykő-Fertőhomok
Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 43 623 ezer forint bevételi és 40 631
ezer forint kiadási főösszeggel - a határozat mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja.”
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett
részt. A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
6/2013.(II. 1.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a HegykőFertőhomok Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót
43 623 ezer forint bevételi és 40 631 ezer forint kiadási főösszeggel - a
jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: folyamatos
Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a HegykőFertőhomok Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 43 623 ezer forint
bevételi és 40 631 ezer forint kiadási főösszeggel - a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.”
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének a döntéshozatalában 4
fő vett rész. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
1/2013.(II. 1.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a HegykőFertőhomok Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót
43 623 ezer forint bevételi és 40 631 ezer forint kiadási főösszeggel - a
jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: folyamatos
2. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester, Hegykő: Képviselő-testületünk Pénzügyi Bizottsága
mai ülésén a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési
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tervezetét is megtárgyalta. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
Zambó István elnök, Pénzügyi Bizottság: Elfogadásra javasoljuk. Az előző
költségvetéshez képest reális számokat tartalmaz.
Szigethi István polgármester, Hegykő: Hegykő, Fertőhomok és Hidegség községek
önkormányzatai képviselő-testületeinek döntése értelmében, 2013. január 1-től
megkezdte működését a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal. A közös hivatalt
létrehozó megállapodás szerint az önkormányzatok a hivatal székhelyén és
telephelyein közösen biztosítják az igazgatási munka folyamatos ellátásához
szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A hivatalok épületeit, továbbá a hivatalok
épületének – hivatali célra szolgáló - helyiségeiben 2012. december 31-én
rendelkezésre álló felszerelési, berendezési tárgyakat - különösen: bútorokat,
irodatechnikai eszközöket - az önkormányzatok térítésmentesen adják a hivatal
használatába. Az egyes hivatali helyiségek használata során felmerülő közüzemi
(gáz, elektromos energia, ivóvíz, szennyvíz, hulladékszállítás) költségek; valamint a
felszerelési tárgyak szükség szerinti pótlásának, új felszerelési tárgyak
beszerzésének; továbbá a hivatali helyiség épülete és a felszerelési tárgyak
felújításának költsége finanszírozásáról az egyes önkormányzatok önállóan
gondoskodnak. Ezek a költségek ennek megfelelően közvetlenül az egyes
önkormányzatok elemi költségvetésében fognak szerepelni. Az egyéb dologi
költségek (ügyviteli költségek, telefon és internet kapcsolat üzemeltetése, a
felszerelési tárgyak karbantartásának, javításának költségei), továbbá a személyi
kiadások és a munkáltatói járulékok azonban már a közös hivatal költségvetésében –
ún. közös költségként - kerülnek tervezésre. Az államháztartásról szóló 2011. CXCV.
törvény 28. § (5) bekezdése szerint a közös önkormányzati hivatal elemi
költségvetését ugyan a közös önkormányzati hivatal székhely településének
polgármestere hagyja jóvá, azonban a közös hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás szerint erről a képviselő-testületek együttes ülésükön döntenek. Ez
azért is lényeges, mert a hivatal működési költségeit az egyes önkormányzatok
biztosítják költségvetésükből. A közös hivatal – kizárólag működési költségeit
tartalmazó – elemi költségvetésének tervezetét elkészítettük, és azt jelen előterjesztés
mellékleteként csatoltuk. A költségvetés létszámkerete 8 fő köztisztviselőt tartalmaz
(ebből egy státusz két 4-4 órás, részmunkaidős státuszból áll össze). Ez „belefér” a
hivatalt létrehozó megállapodásban foglaltakba, amely legfeljebb 9 főt tartalmaz.
Hegykő-Fertőhomok Körjegyzőség – betöltött - létszáma 2013. december 31-én 8-,
Hidegség-Fertőboz Körjegyzőség dolgozói létszáma 3,5 státusz volt. Ha a „szétváló”
Hidegség-Fertőboz Körjegyzőségből Hidegséghez csak 2 státuszt veszünk alapul, jól
látható, hogy a három településre létrehozott hivatal működését jelentős, 20%-os
létszámcsökkentéssel (10 helyett 8 státusszal) kell biztosítani. A 8 fő státusz egy 4
órás, részmunkaidős bővítést tartalmaz a jelenlegi létszámhoz képest (egy négyórás
kolléga teljes munkaidős foglalkoztatását jelenti a továbbiakban). A köztisztviselői
illetmények és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvényben foglaltaknak megfelelően vannak kalkulálva. Rendkívüli – évenként nem
rendszeres - kiadásként ebben egy kolléga – 2013-ban részére törvény szerint járó –
40 éves jubileumi jutalom juttatása szerepel. A törvény lehetőséget biztosít mind a
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felső, mind a középfokú köztisztviselők részére önkormányzati rendeletben – az
alapilletményt tekintve - legfeljebb 20%-os mértékű illetménykiegészítés
megállapítására. Hegykő-Fertőhomok Körjegyzőségnél 2005. óta kizárólag a
középfokú végzettségű köztisztviselők vonatkozásában 10% illetménykiegészítés
került alkalmazásra, amelyet 2012-ben a képviselő-testületek ismételten
megállapítottak. Hidegség-Fertőboz Körjegyzőségnél mind a felsőfokú, mind a
középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20% illetménykiegészítést
alkalmaztak 2008-tól. A 2012. március 1-én hatályba lépett közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény újonnan bevezetett szabályozása
szerint, az illetménykiegészítést az önkormányzat tárgy évre állapítja meg, így 2013.
január 1-től az érintett kollégák ezt a kiegészítést automatikusan nem kapják meg,
vagyis januári fizetésük már csökkentett összegű. Figyelemmel arra, hogy az elmúlt
években a köztisztviselői bérek nem emelkedtek, sőt – különféle juttatások
megvonásával – jelentősen csökkentek, legalább az illetmények bruttó összegének
megtartását javasoljuk. Cél ugyanakkor a két körjegyzőségből „érkező” kollégák
juttatásának egységesítése, miként a törvény szerint is, az illetménykiegészítést a
hivatal szintjén kizárólag egységesen lehet szabályozni. Mindezekre tekintettel,
továbbá a már említett létszámcsökkentésből eredő többlet feladatokra is
figyelemmel terjesztettük elő a kizárólag a középfokú végzettségű köztisztviselőket
érintő illetménykiegészítésről szóló rendelettervezetet. A közös hivatal
költségvetésének tervezete ezt az illetménykiegészítést figyelembe véve készült. A
dologi kiadások a körjegyzőségek „élő” szerződéseiből eredő kötelezettségekre,
továbbá a tapasztalati kiadásokra figyelemmel lettek tervezve. Itt is megjegyzendő
ugyanakkor, hogy a párhuzamos kiadásokat (szerződéseket) nem hosszabbítottuk
meg/megszüntettük, ezzel a három település szintjén megtakarítást érünk el. A
közös hivatal működéséhez a központi költségvetés hozzájárulást biztosít. A
hozzájárulás mértékét a költségvetési törvényben leírt képletből lehet kiszámolni,
amely a lakosságszámot, a közös hivatalhoz tartozó települések számát, és az ezeken
működő nemzetiségi önkormányzatok számát veszi alapul. Hivatalunk esetében a
kiszámított létszám meghaladja a 8 főt, azonban mivel 8 a maximum figyelembe
vehető szám, a központi költségvetéstől 8 fő után kapunk támogatást. Ez a szám
egyezik az általunk szükségesnek tartott, és a fentiekben már ismertetett létszámmal.
A létszám alapján számított központi költségvetési támogatás éves összege 36 640
ezer Ft lenne, azonban a költségvetési törvény – általunk meg nem értett logika
mentén kialakított – szabályozása szerint ezt a számítást csak 2013. május 1-től lehet
alkalmazni. Az év első négy hónapjára a törvény a tavaly október 15-ödikei
körjegyzőségi létszám alapján finanszíroz, esetünkben összesen 7,3 főt alapul véve.
Célszerűen úgy gondoljuk, hogy a különbséget utóbb elszámolja, de a törvényben –
egyelőre – erre nincs utalás. Ezért a finanszírozást – biztonság kedvéért – a 4 és a 8
hónapra külön, az eltérő számítási mód szerint kalkuláltuk. A közös hivatal
működésének 2013. évi központi költségvetésből érkező hozzájárulása – a leírtak
alapján – 34 438 ezer Ft. Ezt az összeget az egyes önkormányzatok lakosságszámuk
szerint, arányosan kapják meg számlájukra. Az önkormányzatok a hivatal
működését elsősorban a központi költségvetésből az önkormányzati hivatalok
működésének támogatására biztosított hozzájárulásból finanszírozzák, amennyiben
azonban a kiadásokra ez nem biztosít teljes mértékben fedezetet, az önkormányzatok
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saját bevételeik, illetőleg átengedett központi bevételeik terhére ehhez hozzájárulnak.
A közös hivatalt létrehozó megállapodás szerint a tárgyévben szükséges éves
pénzügyi hozzájárulás mértékét az önkormányzatok a költségvetési támogatásuk
alapjául szolgáló lakosságszámaik arányában állapítják meg. A saját hozzájárulás
összege Hegykő esetében 5 564 ezer Ft, Fertőhomok esetében 2 531 ezer Ft, Hidegség
esetében 1 461 ezer Ft. A hivatal működésének pénzügyi hozzájárulását az
önkormányzatok – megint csak a megállapodásunk alapján - 12 havi egyenlő
részletben, havonta a tárgyhót követő hónap 15. napjáig fizetik meg Hegykő Község
Önkormányzata részére. A napirend keretében – az előterjesztésben leírtak szerint –
a közös hivatal 2013. évi költségvetésének jóváhagyására és az egyes
önkormányzatok által finanszírozandó pénzügyi hozzájárulás megállapítására
teszünk javaslatot. 43,6 millió forint volt a körjegyzőség tavalyi költségvetési terve, a
közös hivatalé 44 millió forint. A lehetőségekhez képest takarékosan van összeállítva.
Megkapják amit eddig is megkaptak, de semmilyen extra kiadást nem tartalmaz a
tervezet.
Dr. Gergely István képviselő, Hegykő: Nekem pont ezzel van gondom. Jó lenne, ha
ez így működni tudna. Nagyjából ugyanannyi pénzből kell három települést
igazgatni, mint eddig kettőt. Minden elismerésem az apparátusé. A hidegségi jegyző
feladatát is meg kell oldani a jegyzőnknek. Miként lehet ezt megszervezni? Nincs-e
tervben aljegyző alkalmazása? El tudnám képzelni…
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Miként az előterjesztésben elhangzott, a három település
szintjén 20%-os létszámcsökkentés történt, részben a járási hivatalok
megalakulásával összefüggésben. Ezért javasoljuk az egyik kolléga, név szerint
Herbst Zoltánné részmunkaidős foglalkoztatásának bővítését 8 órásra. Azt is el kell
mondani, hogy a járási hivatalok létrehozásának kommunikációja során az
önkormányzati feladatok átvételéről beszélnek, de ez valójában nem így van. Az
önkormányzati feladatellátás az általános iskola fenntartásával valóban csökkent, de
jegyzői hatáskörben lévő feladatok gyakorlatilag alig kerültek a járási hivatalhoz. A
három település szintjén összesen 5 ügyet adtunk át, de ezekkel is csupán évi
egyszeri feladat van. Sőt; az eddig kistérségi jegyzői hatáskörben lévő
telepengedélyezési eljárás január 1-től a települési jegyzőhöz került. Most azt
mondom, meg kell oldanunk ezt a feladatot. Az átszervezés tartogathat némi
tartalékot a párhuzamos munkavégzések megszüntetésével. Ugyanakkor azt is látni
kell, hogy az éves szabadságokat eddig sem tudtuk kiadni; - a kollégák
összességében csaknem 150 nap szabadságot hoztak át magukkal az előző évekről.
Ezeket utólag kiadni, kifizetni nem lehet, legfeljebb majd a jogviszony
megszűnésekor. Az aljegyző kérdésére is kitérve: a hivatali keretszámok ezt nem
bírják el, ugyanakkor van nyugdíj előtt álló kollégánk, akinek a helyére már
államigazgatási vagy jogi végzettségű munkatársat szeretnénk majd felvenni, aki ha
nem is aljegyzőként, de megfelelő szakképesítéssel jegyzői feladatokat is el tud látni.
Dr. Vargha András képviselő, Hidegség: Röviden szeretnék csatlakozni Dr. Gergely
Istvánhoz. Ez egy nehéz feladat. A másik oldalról is meg lehet közelíteni: a
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munkaszervezés felől. Szervezéssel, az átfedések megszüntetésével, beszabályozással
lehet javítani. Legalább is nálunk, ezen lehet javítani.
Szigethi István polgármester, Hegykő: Biztos vagyok benne, hogy a jegyző a lehető
legjobban fogja megoldani, s a dolgozók is egyetértenek majd ezzel.
Dr. Vargha András képviselő, Hidegség: … és a lakosság megfelelő tájékoztatásával
is.
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A napirendi pont részben a költségvetés jóváhagyásáról,
részben a fenntartó önkormányzatok hozzájárulásának mértékéről szól. Ez
elhangzott az előterjesztésben, de szeretném kiemelni. Hidegség hozzájárulása –
lakosságszám alapján - 6 millió 706 ezer forint, amelyből az állami támogatás 5 millió
245 ezer forint. Fertőhomok esetében a hozzájárulás 11 millió 660 ezer forint, ebből az
állami támogatás 9 millió 129 ezer forint. Hegykő hozzájárulása 25 millió 628 ezer
forint, az ehhez számított állami hozzájárulás 20 millió 64 ezer forint. Külön
kimutattuk, hogy az első négy hónapban alacsonyabb az állami hozzájárulás összege,
mivel a központi költségvetés itt még az októberi, körjegyzőségi adatok alapján
finanszíroz. Azt is meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy pont ennyi állami pénz nem
fog befolyni, mivel a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-ával csökkenteni kell a
központi költségvetésből várt támogatásokat.
Szigethi István Hegykő polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel
szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését 43 994 ezer forint főösszeggel – a határozat
mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja. Hegykő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi működéséhez 25 millió 628 ezer
forint támogatást biztosít.”
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett
részt. A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
7/2013.(II. 1.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését 43 994 ezer
forint főösszeggel – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint –
jóváhagyja.
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi működéséhez 25 millió 628
ezer forint támogatást biztosít.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: folyamatos
Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését 43 994 ezer forint főösszeggel – a határozat
mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja. Fertőhomok Község Önkormányzatának
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Képviselő-testülete a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi működéséhez 11
millió 660 ezer forint támogatást biztosít.”
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 4 fő
vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
2/2013.(II. 1.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését 43 994 ezer
forint főösszeggel – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint –
jóváhagyja.
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi működéséhez 11 millió 660
ezer forint támogatást biztosít.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: folyamatos
Kovács István Hidegség polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel
szavazásra: „Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését 43 994 ezer forint főösszeggel – a határozat
mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja. Hidegség Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi működéséhez 6 millió 706 ezer
forint támogatást biztosít.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
1/2013.(II. 1.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését 43 994 ezer
forint főösszeggel – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint –
jóváhagyja.
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi működéséhez 6 millió 706 ezer
forint támogatást biztosít.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: folyamatos
3. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester, Hegykő: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 2012. március 1-én hatályba lépett szabályozása szerint az
illetménykiegészítést az önkormányzat tárgy évre állapítja meg. A korábban
megállapított illetménykiegészítés fenntartása érdekében terjesztjük elő az ezt
tartalmazó rendelet mellékelt tervezetét, az előző napirendi pont előterjesztéséhez
készített előterjesztésben foglalt indokolással.
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Szigethi István polgármester javasolta a köztisztviselők illetménykiegészítéséről
1/2013. önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett rendelet-tervezet
szerint.
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett
részt. A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta a köztisztviselők
illetménykiegészítéséről szóló 1/2013. önkormányzati rendeletet.
Horváth Attila polgármester javasolta a köztisztviselők illetménykiegészítéséről
1/2013. önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett rendelet-tervezet
szerint.
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 4 fő
vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta a köztisztviselők
illetménykiegészítéséről szóló 1/2013. önkormányzati rendeletet.
Kovács István polgármester javasolta a köztisztviselők illetménykiegészítéséről
1/2013. önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett rendelet-tervezet
szerint.
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a köztisztviselők
illetménykiegészítéséről szóló 1/2013. önkormányzati rendeletet.
4. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester, Hegykő: Az Országgyűlés által elfogadott, a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.)
szakaszosan lépett, lép hatályba. Bizonyos rendelkezései 2014., illetve 2015. január
elsejétől lesznek alkalmazandóak. A Vksztv. alapjaiban szabályozta újra e
közszolgáltatást. Szövegezése 2012. július közepétől a 2012. CVI. törvény nyomán
jelentős módosításon esett át, melynek során a jogalkotók megteremtették a nemzeti
vagyonról szóló törvénnyel való összhangot. A Vksztv. megalkotásából adódóan az
ország önkormányzatai és a víziközmű-szolgáltatók közötti jogviszony
újragondolására, módosítására van szükség. Leghangsúlyosabb eleme ennek az,
hogy a víziközmű-üzemeltetési jogviszony – az ágazati felügyeleti tevékenységet
gyakorló - Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott vagyonkezelési szerződésen;
koncessziós szerződésen; vagy bérleti-üzemeltetési szerződésen alapulhat. (Vksztv.
15.§ (2). A víziközművek használatba adásából befolyó bérleti/használati díj
felhasználása kötött, a víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységen kívül
másra nem fordítható. Így az analitikus vagyon-nyilvántartási tevékenység a jövőben
önálló szerződéses formában finanszírozandó. Víziközmű-fejlesztési tevékenység bérleti üzemeltetési jogviszony esetén, és a bérleti díj terhére – még a víziközműszolgáltatóval is csak önálló vállalkozási szerződés alapján végeztethető. „29. § (4) Ha
a víziközmű-fejlesztést a víziközmű-szolgáltató végzi - ide nem értve a 30. § szerinti eseteket , az kizárólag a víziközmű-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási
szerződés alapján végezhető. „30. § (1) Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a
víziközmű-szolgáltató elvégzi azokat a hibajelleggel, váratlanul felmerülő beavatkozásokat,
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amelyek a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezései értelmében az
értéknövelő felújítások körében számolhatók el. (2) A víziközmű-szolgáltató - az (1)
bekezdésben foglaltakon túl - elvégez a felújítás körébe tartozó bármely olyan beavatkozást is,
amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével
közvetlenül fenyeget. (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének a víziközműszolgáltató az ellátásért felelős esetleges mulasztásától függetlenül eleget tesz.(4) Az (1) és (2)
bekezdés szerinti felújítási beavatkozások szükségének felismerését követően a víziközműszolgáltató az ellátásért felelőst haladéktalanul tájékoztatja. Az ellátásért felelős az elvégzett
munkálatok indokolt költségeit megtéríti.”A leírtaknak megfelelően az önkormányzatok
és a Soproni Vízmű Zrt. között fennálló szerződés bérleti-üzemeltetési szerződési
szabályok (Vksztv. 29.-31. §) szerinti módosítására, valamint az alábbi szerződések
jóváhagyására teszünk javaslatot, a Soproni Vízmű Zrt. által előkészített és mellékelt
szerződés-tervezetek alapján: a jelenleg fennálló bérleti–üzemeltetési szerződés
módosítása, egységes szerkezetbe foglalva (ez kizárólag az érintett önkormányzatok
megállapodása); a víziközmű-fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás
(melyben a Soproni Vízmű Zrt. nem szerződő fél), ennek a megállapodásnak a
keretében kerülne szabályozásra a Közös Pénzügyi Alap, valamint a Szakértői
Bizottság működése; a beruházási vállalkozási keretszerződés (ez a Vksztv. 29. § (4)
bekezdésére tekintettel kerül megkötésre, 40 önkormányzat és a Soproni Vízmű Zrt.
között, a fejlesztések és rekonstrukciós munkák kivitelezésére); és a vállalkozási
szerződés az analitikus vagyon-nyilvántartási feladatok elvégzésére. Az a
véleményem, hogy mivel Sopron ezekről a szerződésekről már döntött, nekünk sok
beleszólásunk ebbe nincs.
Dr. Jakab Zsolt jegyző részletesen ismertette valamennyi szerződés tervezetét.
Összefoglalóan kiemelte, hogy véleménye szerint az önkormányzatok részéről ezek
vállalható feltételeket tartalmazó szerződések.
Vargha András képviselő, Hidegség: Fogjuk tudni, hogy mennyi az egyes
településekre eső felhasználható és fel nem használt pénz?
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Igen, az egyes önkormányzatok költségvetésében szerepelnie
is kell ennek.
Horváth Attila polgármester, Fertőhomok: A keresztfinanszírozás kizárása után
lehet tudni, hogy mi a sorsa a soproni fürdő üzemeltetésének?
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Erről jelenleg nincs információnk.
Szigethi István Hegykő polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel
szavazásra: ”Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Soproni
Vízmű Zrt által előterjesztett, a víziközmű-vagyon tárgyában, a jelenleg hatályos szerződést
módosító, azzal egységes szerkezetbe foglalt bérleti-üzemeltetési szerződést; a víziközműfejlesztési együttműködésről szóló megállapodást; a beruházási vállalkozási keretszerződést;
valamint a vagyon-nyilvántartási vállalkozási szerződést. A képviselő-testület felhatalmazza
Szigethi István polgármestert a szerződések megkötésére.”
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Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 7 fő vett
részt. A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
8/2013.(II. 1.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a
Soproni Vízmű Zrt által előterjesztett,
- a víziközmű-vagyon tárgyában, a jelenleg hatályos szerződést
módosító, azzal egységes szerkezetbe foglalt bérleti-üzemeltetési
szerződést;
- a víziközmű-fejlesztési együttműködésről szóló megállapodást;
- a beruházási vállalkozási keretszerződést; valamint
- a vagyon-nyilvántartási vállalkozási szerződést.
A képviselő-testület felhatalmazza Szigethi István polgármestert a
szerződések megkötésére.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2013. február 8.
Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel
szavazásra: ”Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a
Soproni Vízmű Zrt által előterjesztett, a víziközmű-vagyon tárgyában, a jelenleg hatályos
szerződést módosító, azzal egységes szerkezetbe foglalt bérleti-üzemeltetési szerződést; a
víziközmű-fejlesztési együttműködésről szóló megállapodást; a beruházási vállalkozási
keretszerződést; valamint a vagyon-nyilvántartási vállalkozási szerződést. A képviselő-testület
felhatalmazza Horváth Attila polgármestert a szerződések megkötésére.”
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 4 fő
vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
3/2013.(II. 1.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
a Soproni Vízmű Zrt által előterjesztett,
- a víziközmű-vagyon tárgyában, a jelenleg hatályos szerződést
módosító, azzal egységes szerkezetbe foglalt bérleti-üzemeltetési
szerződést;
- a víziközmű-fejlesztési együttműködésről szóló megállapodást;
- a beruházási vállalkozási keretszerződést; valamint
- a vagyon-nyilvántartási vállalkozási szerződést.
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Attila polgármestert a
szerződések megkötésére.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2013. február 8.
Kovács István Hidegség polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel
szavazásra: ”Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Soproni
Vízmű Zrt által előterjesztett, a víziközmű-vagyon tárgyában, a jelenleg hatályos szerződést
módosító, azzal egységes szerkezetbe foglalt bérleti-üzemeltetési szerződést; a víziközműfejlesztési együttműködésről szóló megállapodást; a beruházási vállalkozási keretszerződést;
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valamint a vagyon-nyilvántartási vállalkozási szerződést. A képviselő-testület felhatalmazza
Kovács István polgármestert a szerződések megkötésére.”
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
2/2013.(II. 1.) képviselő-testületi határozat:
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a
Soproni Vízmű Zrt által előterjesztett,
- a víziközmű-vagyon tárgyában, a jelenleg hatályos szerződést
módosító, azzal egységes szerkezetbe foglalt bérleti-üzemeltetési
szerződést;
- a víziközmű-fejlesztési együttműködésről szóló megállapodást;
- a beruházási vállalkozási keretszerződést; valamint
- a vagyon-nyilvántartási vállalkozási szerződést.
A képviselő-testület felhatalmazza Kovács István polgármestert a
szerződések megkötésére.
Felelős: Kovács István polgármester
Határidő: 2013. február 8.
Szigethi István polgármester, Hegykő: A szemétszállítással kapcsolatban szeretnék
rövid tájékoztatást adni. Kosztka úr elmondta, hogy „a jelenlegi állás szerint”, ha
minden szerződés beérkezik, a hulladékgazdálkodásról szóló törvény végrehajtási
rendelete alapján legalább kétféle űrmértékű kukát kell felajánlani. Jelenleg csak 110
literes kuka van, de a 70 év felettieknek 60 literes kukát is lehet majd igényelni.
Ugyanakkor a 70 év felettiek mentessége megszűnt – állítólag ez EU előírás.
Természetesen az Önkormányzatok megtehetik, hogy kifizetik helyette… 2014-ben
már két, különböző színű kukát szeretnének. Barnát a lebomló hulladéknak, heti
ürítéssel és szürkét chippel ellátva, ami után annyiszor kell fizetni, ahányszor ürítik.
Szeretnék elérni, hogy rendelkezésre állási díj se legyen. Tehát lesz 60 literes kuka, de
ellenőrizni fogják az erre vonatkozó jogosultságot. A díjemeléssel kapcsolatosan az a
cél, hogy a 38 településen egységes legyen a díj. Jelenleg legfeljebb 4,2%-ot lehet
emelni, de a tavalyi díjak mértékében is van differencia a települések között. Még
nagyon sok a nyitott kérdés, egy-két éven belül reméljük, kiforrja magát az új
rendszer.
Horváth Attila polgármester, Fertőhomok: Nálunk a helyzet az üdülőtelep miatt
rosszabb, de ez Hegykőt is érinti. Kétféle módszer van a szemétszállításra: a kuka és
a zsák. A szemetet csak saját emblémás zsákkal fogják elszállítani. Télen ugyanolyan
szemétszállítás lesz, mint nyáron, tehát a 4 hónapot nem kell majd nekünk
finanszírozni. Nem tudom, mit jelent majd a zöldhulladékra bevezetésre kerülő 170
literes zsák. Ez a költségeinket csökkenteni fogja. A 170 literes zsák ára kedvező, 170,Ft. A 110 literes – kukaméretű – zsák ára viszont egyelőre 710,- Ft. Lassan alakul
ennek is a rendje. Kértem, hogy német nyelvű anyagot is készítsenek. Jelenleg
mindenféle zsákot elvisznek. A hozzáállásuk pozitív. Az STKH Kft-re zúduló
problémák okozója inkább a társulás.
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Bak Balázs képviselő, Hegykő: Arról nem lehet szó, hogy nyugati tendenciát
követve – ahol az ágakat ledarálják, a leveleket komposztálják – valamilyen közös
telepet hozzunk létre?
Szigethi István polgármester, Hegykő: Gondolkodni kell ilyen ágdarálón.
Horváth Attila polgármester, Fertőhomok: Hogy működik ez? Üzletszerűen?
Szigethi István polgármester, Hegykő: Akkor működne, ha lenne a közelben olyan
üzem, amely megvásárolja az aprítékot.
Horváth Attila polgármester, Fertőhomok: Eddig nekünk ez 1 millió forint körüli
kiadást jelent évente.
Szigethi István polgármester, Hegykő: Erről majd gondolkodni kell.
Horváth-Mihók Márta képviselő, Hidegség: Én is támogatom az ötletet, nálunk is
probléma. A falu szélén lerakják, nincs kezelve.
Jurinkovits József elnök, Fertőhomok Horvát Kisebbségi Önkormányzat:
Köszönöm, hogy napirenden kívül kaphatok szót, és részt vehettem az ülésen, ahol a
közös hivatal megalakulásáról van szó. Hegykőnek, Fertőhomoknak és Hidegségnek,
három alkalommal is volt már közös hivatala: az első 1948-ban, a második 1968-ban
jött létre. Örülök, hogy ezt harmadszor is megéltem. Annak is örülök, hogy megfelelő
embert választottak e hivatal vezetésére. A nemzetiségi önkormányzat nevében is
gratulálok. Neki, és a képviselő-testületeknek is jó munkát kívánok.
Szigethi István polgármester megköszönte a megjelenést. Mivel egyéb hozzászólás
nem volt, az ülést 19 óra 34 perckor bezárta.

Kmf.

Szigethi István
polgármester

Horváth Attila
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

Kovács István
polgármester
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Melléklet:
 meghívó Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére;
 meghívó Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére;
 meghívó Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére;
 jelenléti ív;
 melléklet a 6/2013.(II. 1.) hegykői-, az 1/2013.(II. 1.) fertőhomoki képviselő-testületi
határozatokhoz (Hegykő-Fertőhomok Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásáról szóló
beszámoló);
 melléklet a 7/2013.(II.17.) hegykői-, a 2/2013.(II. 1.) fertőhomoki- és a 1/2013.(II. 1.)
hidegségi képviselő-testületi határozatokhoz (Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetése);
 Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II. 12.) rendelete a
köztisztviselők illetménykiegészítéséről;
 Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II. 12.) rendelete a
köztisztviselők illetménykiegészítéséről;
 Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II. 14.) rendelete a
köztisztviselők illetménykiegészítéséről;
 víziközmű-vagyon bérleti-üzemeltetési szerződés;
 víziközmű-fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás;
 beruházási vállalkozási keretszerződés;
 vagyon-nyilvántartási vállalkozási szerződés.

