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Szigethi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel annak 5 tagja jelen van. Bak Balázs
képviselő előre jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az
ülésen. Dr. Gergely István képviselő később érkezik meg. Az ülést megnyitotta.
Szigethi István polgármester napirendnek a meghívóban közölt témákat javasolta
azzal, hogy a 4. napirendi pontként tervezett témát a képviselő-testület ne tárgyalja,
mivel Hushegyi Károly úr, a Vidanet Zrt régióvezetője a havazás miatt nem indult el
Győrből. Ő egy következő alkalommal kerül meghívásra. Az így módosuló
számozású, 7. napirendi pont után döntsön a képviselő-testület – a meghívó
kiküldése óta érkezett – két témában: a Pannon-Fertő régió határokon átnyúló
vízellátás fejlesztéséhez kapcsolódó hatósági engedélyezéshez tulajdonosi
hozzájárulás kiadásáról, valamint az egyházközség kérelmének támogatásáról, a
plébánia épület felújítására benyújtandó pályázathoz. A dohánybolttal kapcsolatos
napirendet a tájékoztatások, bejelentések előtt tárgyalja a képviselő-testület.
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett
részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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9/2013.(II. 14.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. február
14-ediki ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Napirendi pont:
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Szigethi István polgármester
2. Napirendi pont:
Döntés a Fertő-táj Általános Iskola ún. Vizipók-programjának
támogatásáról
Előadó: Szigethi István polgármester
Meghívott: Zambó Istvánné iskolaigazgató
3. Napirendi pont:
A Tündérrózsa Óvoda csoportjaira megállapított maximális
gyermeklétszám átlépésének engedélyezése
Előadó: Vargháné Horváth Bernadett képviselő, óvodavezető
4. Napirendi pont:
A termálvízkút fúrás kivitelezésére kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának jóváhagyása
Előadó: Szigethi István polgármester
5. Napirendi pont:
Állásfoglalás kialakítása a sportfejlesztési koncepció megvalósításával
kapcsolatban
Előadó: Szigethi István polgármester
Meghívott: Tencz Károly elnök, FSC Hegykő
6. Napirendi pont:
A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének összeállítása
Előadó: Szigethi István polgármester
7. Napirendi pont:
Hozzájáruló vélemény kiadása a Szent Mihály u. 3. számú, helyi
védelemre javasolt lakóház bontásának hatósági engedélyezéséhez
Előadó: Szigethi István polgármester
8. Napirendi pont:
Tulajdonosi hozzájárulás a Pannon-Fertő régió határokon átnyúló
vízellátás fejlesztéséhez
Előadó: Szigethi István polgármester
9. Napirendi pont:
Az egyházközség által a plébánia és közösségi ház felújítására
benyújtandó pályázat támogatása
Előadó: Szigethi István polgármester
10. Napirendi pont:
Döntés a jelenlegi Tó vendéglő épületében, majd a helyi termékboltban
nemzeti dohánybolt működéséhez szükséges helyiség biztosításáról
Előadó: Szigethi István polgármester
11. Napirendi pont:
Tájékoztatók, bejelentések
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Előadó: Szigethi István polgármester
12. Napirendi pont:
Szociális ügyek
Előadó: Szigethi István polgármester
Felelős: Szigethi István polgámrester
Határidő: azonnal
Szigethi István polgármester beszámolt a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben
hozott határozatokról (mellékelve).
1. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester: Az önkormányzat – jegyző által elkészített –
költségvetési rendelettervezetét az előterjesztés együtt megküldtük. A költségvetési
rendelettervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához további, önálló
önkormányzati rendeletalkotás, rendelet módosítása nem indokolt. A költségvetési
rendelettervezethez kapcsolódó, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatokat tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban
megküldtük. A rendelettervezet többéves kihatással járó döntéssel nem kalkulál,
közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) nem tartalmaz.
Külön mellékeltük a Tündérrózsa Óvoda tervezett elemi költségvetését (a
polgármester jóváhagyása esetén válik „formálisan” is azzá). Ebben jól elkülöníthető
a tagintézmény költségvetése, melynek központi költségvetésből nem fedezett részét,
3 457 ezer Ft-ot Fertőhomok Község Önkormányzata finanszíroz. A
rendelettervezetet a képviselő-testület pénzügyi bizottsága 2013. február 12-ediki
ülésén tárgyalta.
Zambó István képviselő: Előrevetítem, hogy a rendelet-tervezet megbeszélése
hosszú ideig tartott, hiszen jelentős változások történtek. 419 millió 400 ezer forintos
bevételi főösszeggel számolunk. Ez elég nagy összeg, de a tavalyi 438 millió forint
volt. 128 millió forint az előző évi pénzmaradványunk; - 294 millió forint lenne e
nélkül a bevétel. Négy csoportból áll össze a bevételünk. Az egyik az önkormányzati
működés általános támogatása. Ebben szerepel a hivatal költségvetése, amit ha
lecsupaszítok, 5,5 millió forintba kerül, amit saját bevételből kell hozzátenni. A többi
az állami támogatás és a társközségek hozzájárulása. Az üdülőhelyi feladatok
támogatása a legmagasabb összeg, a 2011. évi szálláséjszakák után 49,5 millió forint.
Ez egy gazdasági alapot ad a fejlesztésre. Január 1-től az iskolát átvette az állam,
nekünk plusz pénzbe nem került. Mintegy 40 millió forintot kellett tavaly
hozzátenni, amiből a tornacsarnok működtetése kb. 10 millió forint. Kvázi, az iskolai
költségvetéssel csökkent a költségvetésünk állami támogatása. Az óvoda – a
fertőhomoki tagintézménnyel és a konyhával együtt – 87 millió forint. Ebből levéve a
bevételeket, a működésre 21 millió forintot kell biztosítani. Fertőhomok óvodája
teljesen „önfinanszírozó”, ahhoz nem kell hozzátennünk. Nagyobb bevételt tesznek
ki a helyi- és az átengedett adók, a közhatalmi bevételek. Tavaly 100 millió forint volt
ez az összeg, most 70 millió forint; - az SZJA mintegy 30 millió forintjával csökkent.
Az intézményi és működési bevételek közel 20 millió forintot tesznek ki. Ezeket a
bevételeket kell elsősorban emelni, és az önkormányzatnak „vállalkoznia” is kell. Így
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jön össze a bevételi főösszeg. A működési kiadások összege 228 millió forint. Ebben
szerepel a hivatal és az intézmények kiadása. Előbb elhangzott, hogy az idei
bevételek összege – pénzmaradvány nélkül – 294 millió forint, a kettő különbözete a
fejlesztési lehetőség, plusz az említett pénzmaradvány. A rendelet-tervezet 5.
melléklete tartalmazza a felhalmozási költségeket. Ezek között a legnagyobb a
termálkútfúrás 49 millió forinttal. A viziközmű vagyon felújítására – bérleti díjból –
16,5 millió forintot számolunk. 18 millió forint az idegenforgalmi alap pályázat (16,3
millió forint) és a lakástámogatás (2 millió forint) együttes összege. A 6. melléklet
tartalmazza, hogy az önkormányzat még ilyen viszonyok között is 9 millió forintot
juttat egyesületek és alapítványok támogatására. Az FSC Hegykő több, mint 3 millió
forint támogatásban részesül, 1,2 millió forint a civilek pályázati támogatása. Ez a
bevételek 3%-a. Tavaly erre a célra 8,2 millió forintot költöttünk. Zárszóként
szeretnék közgazdaságilag is néhány gondolatot elmondani. Az ember mást sem
hallgat, csak jajgatást. Az ország helyzete ott tart, hogy azt tudjuk elosztani, amit
megtermeltünk. Az ország 2008-ban csaknem csődhelyzetben volt, és az IMF hitel
tette lehetővé az ország finanszírozhatóságát. De ennek ára van. A kormány próbál
rendet tenni, politikailag nem kívánom ezt minősíteni. Úgy látszik, hogy ez a
neoliberális gazdasági modell csődbe ment és egy másikat próbál a kormányzat. Sok
önkormányzat összetehetné a kezét, ha olyan pénzügyi helyzetben lenne, mint mi.
Azt kívánom továbbra is, hogy ilyen megfontoltan és vállalkozásokra is fordítva a
felmerülő pénzeinket gazdálkodjunk, hogy a jövőben is ilyen helyzetben legyünk.
Ezek alapján én elfogadásra javaslom a költségvetési rendeletet.
Szigethi István polgármester: A civil szféra támogatását idén meg tudjuk tenni. Ha
az idegenforgalmi bevételeink nem lennének, deficites lenne a költségvetés. Sem
hivatalt, sem óvodát nem tudnánk működtetni, egy fillér sem jutna támogatásra. Az
idegenforgalmi lehetőségeket próbáljuk minél jobban kihasználni. A gazdasági oldalt
kell erősíteni, minél több vállalkozásban kell a jövőben részt venni.
Zambó István képviselő: 24,6 millió forint van elkülönítve turisztikai célokra. Van,
aki sokallja, ha csak közvetlenül ezt vizsgáljuk meg. Több, mint 3 millió forintot
különítettünk el átmeneti segélyekre, 30 ezer forintokra. Sok helyen erre azt
mondják, nincs.
Völgyi János alpolgármester: A turizmus nem csak bevétel, de munkahelyet is
teremt. Elhangzott, hogy átvették az iskolát. Az elvonások után jobban járt-e az
önkormányzat?
Zambó István képviselő: Kb. ugyanott járunk, mi legalább is.
Völgyi János alpolgármester: A 6. mellékletben két rendőrségi támogatás van. Az
egyik az úgynevezett benzintámogatás..?
Zambó István képviselő: Igen. Okoskodtunk azon, miként lehetne faragni a
kiadásokat. Úgy láttuk, nem szükséges. Egyelőre több kárral járna. A bevételek is
alul vannak tervezve.
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Szigethi István polgármester javasolta az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 2/2013. önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett rendelettervezet szerint.
Hegykő Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett
részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 2/2013. önkormányzati rendeletet (rendelet mellékelve).
2. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester felolvasta a Fertő-táj Általános Iskola igazgatójának
iskolai úszásoktatással kapcsolatban írt levelét (levél mellékelve).
Szigethi István polgármester: Elmondhatjuk, hogy nem lesz olyan gyerek, aki
kikerül az iskolából és nem tud úszni.
Zambó Istvánné iskolaigazgató: Három úszásnemben.
Szigethi István polgármester: Ez nagy dolog. Amikor arról döntöttünk, hogy nem
kérjük a működtetést, azt mondtuk, biztosan lesznek olyan apróbb dolgok,
amelyeket az elvonások miatt nekünk kell támogatni. Én javaslom, hogy ezt
támogassuk.
Zambó István képviselő: Hangsúlyoznám, hogy korábban is az önkormányzat
támogatta. Ez egy plusz dolog volt, és az ma is. Városokban a szülők finanszírozzák.
Völgyi János alpolgármester: Furcsállom, hogy az állam az úszásoktatást nem
támogatja. Ezt jelezni kellene feléjük.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012/2013-as tanév végéig
támogatja a Fertő-táj Általános Iskola Vízipók Programját és ehhez 225 ezer forint
előirányzatot biztosít a költségvetéséből.”
Hegykő Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett
részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
10/2013.(II. 14.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012/2013-as
tanév végéig támogatja a Fertő-táj Általános Iskola Vízipók Programját
és ehhez 225 ezer forint előirányzatot biztosít a költségvetéséből.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2013. május 31.
Zambó Istvánné iskolaigazgató: Köszönöm a kollégák, és a szülők nevében.
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3. Napirendi pont:
Vargháné
Horváth
Bernadett
képviselő,
óvodavezető
felolvasta
önkormányzathoz, mint fenntartóhoz írt levelét (levél és előterjesztés mellékelve).

az

Vargháné Horváth Bernadett képviselő, óvodavezető: Hegykőről 22 gyerek,
Fertőhomokról 1 gyerek megy ősszel iskolába, de várhatóan 30 gyerek érkezik a
helyükre a két intézménybe. Várhatók még beköltözések, csak a mai nap is érkezett 2
gyerek.
Szigethi István polgármester: A létszámbővítésnek egyszer határa lesz. A mi
óvodánkban erre nincs lehetőség, Fertőhomokon igen. Nyilván, Fertőhomokon
megvizsgálják, hogy hány gyerek fertőhomoki.
Vargháné Horváth Bernadett képviselő, óvodavezető: Tegnap volt Fertőhomokon
képviselő-testületi ülés, ahol a képviselő-testület foglalkozott ezzel a kérdéssel.
Megvizsgálják, miként bővíthető mind műszaki, mind személyzeti szempontból a
tagintézmény. Készítettünk egy kimutatást, hová honnan jár gyerek.
Zambó István képviselő: Előfordulhat, hogy valakinek azt kell mondani, nem fér be?
Vargháné Horváth Bernadett képviselő, óvodavezető: Hegykőn és Fertőhomokon is
egy-egy fertőbozi gyerek van csak. Tehát nem nagy szám.
Zambó István képviselő: Kellemes gond, de gond.
Szigethi István polgármester: Alpolgármesterként voltam tagja a képviselőtestületnek, amikor nem olyan régen még csoportot szüntettünk meg. Ezeket a
gondokat is kezelni kell.
Kóczán Imre képviselő: Fertőhomokon a 25 fős létszám a felső határ?
Vargháné Horváth Bernadett képviselő, óvodavezető: 15 óvodás és 5 bölcsődés
jelenleg a maximum. Ezt most is túllépjük. Hegykői gyerek bölcsisként van
Fertőhomokon, a hegykői óvodába 6 fertőhomoki gyerek jár, mert őket a
tagintézménybe nem tudtuk elhelyezni.
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Előbb-utóbb megszűnnek azok a különbségek, hogy hegykői
és fertőhomoki óvoda. Most már formálisan is egy intézmény a kettő. Költségvetési
szempontból szeparálva van, de várható, hogy hegykői gyerek is él a bölcsődés
lehetősséggel. Ezt bizonyítja, hogy érdemes volt korábban együttműködni. Bölcsődés
csoportot mi nem hozhattuk volna létre. A tagintézmény további egy csoporttal
történő bővítésére műszakilag és jogilag is van lehetőség, két csoport esetén még
megtartható az óvoda-bölcsőde csoport. Azért merült fel a csoportbővítés, mert ezek
a keretek tovább nem bővíthetők formális döntésekkel. A fertőhomoki épület elbírja,
hogy viszonylagosan alacsony ráfordítással kialakítsuk az infrastruktúráját egy újabb
óvodai csoportnak. Ez nyilván személyi kérdéseket is felvet, tehát innentől növekedő
költségekkel kell számolni. Mert azt is látni kell, hogy a jelenlegi, 100%-ot meghaladó
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kapacitáskihasználtság mellett működtetett intézményhez is mekkora saját forrást
kell hozzátenni az állami támogatás mellé. Ez az „olló” csak növekedni fog egy újabb
csoporttal, hiszen ez még többe fog nekünk kerülni. Az egyik dolog tehát az, hogy
van rá megoldás, meg tudjuk oldani, de egy másik dolog, hogy még többe fog
nekünk kerülni. Erre szerettem volna a figyelmet felhívni. Fertőhomokon elindult
erről a gondolkodás, de ez nemcsak Fertőhomok érdeke, ezért közös
gondolkodásnak kell lennie. Ha a csoportbővítés szándékát komolyan vesszük, erről
az első félévben dönteni kell.
Vargháné Horváth Bernadett képviselő, óvodavezető: Az óvodai költségvetésünk
ezeket a pluszköltségeket nem tartalmazza.
Zambó István képviselő: Ahogy jegyző úr említette, most sem elég a finanszírozás, a
fejlesztés után még több fog hiányozni a költségvetésből.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartóként engedélyezi, hogy a
Tündérrózsa Óvoda közoktatási intézmény az óvodai csoportban az Alapító okiratban
meghatározott maximális létszámot legfeljebb 20%-kal átlépje.”
Hegykő Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett
részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
11/2013.(II. 14.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartóként
engedélyezi, hogy a Tündérrózsa Óvoda közoktatási intézmény az
Alapító okiratban meghatározott maximális csoport létszámot
legfeljebb 20%-kal átlépje.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: folyamatos
4. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester: A Képviselő-testület a témával 2012. április 26-odikai
ülésén már foglalkozott és döntést hozott a közbeszerzési eljárás megindításáról,
azonban október 24-én úgy határozott, az eljárás megindítását – az önkormányzat
2013. évi központi költségvetési támogatási feltételeinek és az idegenforgalmi célú
feladatokra biztosítandó támogatás felhasználási feltételeinek megismeréséig elhalasztja. Figyelemmel arra, hogy az erre a célra az elmúlt években felhalmozott
forrás rendelkezésre áll, és az adott célra felhasználható, a közbeszerzési eljárás
mielőbbi lefolytatását és javasoljuk annak érdekében, hogy a környezeti
(zaj)terheléssel járó kivitelezés a nyári főszezon kezdetéig befejeződhessen. A
hévízkút fúrását végző vállalkozó kiválasztására egyszerű, tárgyalásos közbeszerzési
eljárást kell lefolytatnunk. Az ajánlattételi felhívás jóváhagyása és az ajánlattételre
felkért vállalkozók kiválasztása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az
ajánlattételi felhívást és a vállalkozási szerződés tervezetét (mellékelve) az ülést
megelőzően kiküldtük.
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Dr. Jakab Zsolt jegyző: A felhívás megegyezik a tavaly tavasszal jóváhagyott
dokumentációval.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a termálkút fúrási feladatok
ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívást a határozat mellékletében foglaltak szerint
jóváhagyja.”
Hegykő Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett
részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
12/2013.(II. 14.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a termálkút
fúrási feladatok ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívást a jelen
határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős: Szigeth István polgármester
Határidő: 2013. március 31.
5. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester: Köszöntöm Tencz Károly urat, az FSC Hegykő
elnökét. A képviselő-testület korábbi ülésein több alkalommal foglalkozott a
labdarúgópálya és környékének, valamint a sportöltöző kialakításának kérdésével
(sportfejlesztési koncepció). Az önkormányzat támogatásával (a tervek elkészíttetését
követően) az FSC Hegykő az elmúlt évben pályázott is a nagyméretű műfüves
labdarúgópálya megvalósítására, az élőfüves pálya felújítására és áthelyezésére,
továbbá
az
új
sportöltöző
épület
megépítésére
(a
terveket
a
http://hegyko.hu/onkormanyzat/hirek oldalunkon közzétettük). A pályázat
sikertelenségével kvázi egy időben Csornán és Sopronban nagyméretű műfüves
labdarúgópályák épültek MLSZ beruházásban, ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy
Hegykőn egy hasonló beruházás elveszítette „kuriózum” jellegét. Időközben az is
nyilvánvalóvá vált, hogy az MLSZ Hegykő léptékű településen – Sopronhoz vagy
Csornához hasonló létszámú labdarúgó utánpótlás bázis hiányában - nem támogat
ekkora nagyságrendű beruházást. Természetesen próbálkozni továbbra is lehet… Az
is lehetőség ugyanakkor, hogy a hirtelen megváltozó gazdasági- és sportinfrastrukturális környezetben felülvizsgáljuk koncepciónkat. A felülvizsgálat egyik
szempontja lehet az idei évre várható, előzetesen „megszellőztetett” pályázati
támogatási célok mentén haladni. Konkrétan önkormányzatunknak címezte az
MLSZ Pályaépítési Projektiroda a csatolt, kisméretű műfüves pályaépítésre
vonatkozó előzetes pályázati információt, amely várhatóan március 19-én jelenik
meg és április 16-ig lehet pályázni (műszaki információk, karbantartási feladatok,
szerződésminták és látványtervek a http://www.mlsz.hu/2012/10/fejlesztesorszagos-palyaepitesi-program/ oldalon). További pályázati lehetőség lesz meglévő
labdarúgó létesítmények felújítására (öltöző, pálya) pályázni. Bár ennek országos
összege jelentősnek tűnik – 4 milliárd Ft -, a megyénkre jutó összeg már karcsúbb:
várhatóan 200 millió Ft. Természetesen, miként fent írtuk, lehetőség lesz továbbra is
közvetlenül a TAO-ra pályázni, a meglévő koncepció megvalósítása érdekében. A
napirendi pont tárgyalásával célunk az előre gondolkodás, annak érdekében, hogy a
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pályázatok megjelenése esetén – a képviselő-testület döntésének függvényében –
legyen cselekvési lehetőségünk. Ahogy elhangzott három út is áll előttünk. El kell
dönteni, hogy melyik úton induljunk el. A nagyméretű füves pálya megvalósítása
nem igazán kedvez nekünk. Marad a másik lehetőség, amit az MLSZ ajánl: a
kispálya. 30% önrésszel az MLSZ építené meg. Ez a projekt 8-10 millió forinttal
terhelné meg az önkormányzatot. A harmadik lehetőség, hogy a régi pálya
felújítására pályáznánk. Ennek felső határa 10 millió forint, szintén 30% önrésszel.
Polgármesterként ezt támogatnám. Beleillik a jól átgondolt koncepcióba. Öltözőt
mindenképp kell építeni, hiszen a konténeröltözőt ideiglenesnek gondoljuk. A 20x40es pálya igazából „nesze semmi, fogd meg jól”. Persze ha nem építjük meg, utóbb
mondhatják nekünk, hogy nem éltünk a lehetőséggel, de mondhatjuk azt is, hogy a
másik lehetőséggel éltünk, és pályafelújításra pályáztunk.
Tencz Károly az FSC elnöke: Ami elhangzott, szinte teljesen belepasszol az
egyesület elképzelésébe. Elnökségünk azt az utat követi, ami a koncepció mentén
halad. Ez sok lehetőséget tartalmaz az egyesület részére. A nagy műfüvesről úgy
érzem, le kell mondanunk. Mosonmagyaróváron is készül egy. Ahol az MLSZ
indokoltnak látta, megvalósult. A kisméretű műfüves pályák építése is csökken.
Ebből a megmaradó pénzből különítettek el egy alapot felújításara. Erről beszélt
polgármester úr. Újat viszont ebből nem lehet építeni. Ami elkészül, azt 15 évig
működtetni kell. Emiatt amire pályázhatunk, a meglévő pálya felújítása, áthelyezése,
korlátok felújítása, öntözőrendszer. Annak érdekében, hogy a jövőben bármi
megvalósulhasson, az első lépés ez. 7 millió forint megszerzése – jó pályázattal –
biztosnak látszik. Nekünk anyagi lehetőségünk nincs, ezért minden támogatást
köszönettel veszünk. Elengedjük-e a műfüvest, mert többet erre nem lesz lehetőség?
A kis műfüves nem volt ebben a koncepcióban tervezve. Mindkét nagypályát meg
kell hagyni, ha nem műfüves lesz, a másik nagy pálya is élőfüves legyen. A kispályát
ezért csak a szálloda helyén lehet elképzelni. A parkolót is át kell helyezni ide. Látni
kell, hogy az éghajlatváltozás is okoz problémát. A kis műfüves pálya lehetősége
ezért hasznos lenne. Az egyesület ragaszkodna mindkét projekt megvalósításához –
ha lehetőség lesz rá.
Szigethi István polgármester: A költségvetésnél volt szó arról, hogy idén még
tudjuk tartani a tavalyi támogatásokat. De a jövőben növelni biztosan nem lesz
lehetőség, mindkét projektet szerintem nem tudjuk megvalósítani.
Kóczán Imre képviselő: Egyetértek azzal, hogy az önkormányzatnak csínján kell
bánnia ezekkel a fejlesztésekkel. Az elnökség milyen hasznot látna a bérbeadásból?
Ha az egyesületnek ez bevételt hoz, akkor tudnám támogatni. A pálya áthelyezése
plusz bevételt ugyanis nem hoz. A műfüves pálya bevétele ugyanakkor pénzt hozna
az egyesület kasszájába. Ezért én ezt támogatnám, illetve mindkettőt támogatom.
Szigethi István polgármester: A műfüves karbantartása is jelentős kiadás. A
bevételek nem is biztos, hogy ezt fedeznék.
Völgyi János alpolgármester: Ha a kispálya megépül, ez nem lenne-e akadálya a
nagypálya áthelyezésének? Ott a tornacsarnok. A bérbeadásából fél-egy millió forint

10
bevételünk ha van. Ez egy tizede a fenntartás költségeinek. Persze, hogy jó lenne, de
elégedjünk meg a tornacsarnokkal.
Szigethi István polgármester: Hol lenne a helye a kispályának? A koncepciót nem
szeretnénk veszélyeztetni. A szálloda helyén lehetne, de a szállodát mi még nem
vetettük el. Először ezt kellene elvetni.
Zambó István képviselő: A pénzügyi bizottság ülése óta „agyalódom” ezen. Ez a
levél majdnem egy felhívás a keringőre. Szinte biztosan megkapnánk. De a másik
dolog, hogy konkurenciát teremtene a tornacsarnokunknak. Nem tudom, mi a
karbantartási költsége. Üzemeltetni is kell. De a szállodától ebben a pénzügyi
világban eltekinthetünk. A nagypálya eltolása nem kérdés.
Tencz Károly az FSC elnöke: A tornacsarnok kihasználtságát illetően ellentmondást
érzünk. Hetente csak egyszer tudunk bejutni. Más klubok is jöttek volna… A
tornacsarnok kihasználtsága szintem „fullon” van. Konkurencia lenne-e? Azok a
csapatok, öregfiúk nem töltenének egy percet sem a műfüvesen. A saját
csapatainknak ugyanakkor nagy lehetőség lenne. Látok benne bevételi forrást. A
karbantartáshoz nem kellenek gépek, kézi erővel megoldható.
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Azért javasoltuk ezt a témát napirendre, hogy legyen
cselekvési lehetőségünk akkor, amikor pályázat beadásához döntést kell hozni. Most
még nem kell konkrét döntést hozni ezekben az ügyekben. Tavaly elkészült az a
koncepció, ami a nagyméretű műfüves pályát és az új sportöltöző épületet
tartalmazza, és amire nem kaptunk pályázati támogatást. Ezzel kapcsolatosan
szeretném – az önkormányzat fejével gondolkodva – tudni, hogy a képviselő-testület
továbbra is komolyan gondolja ezt a koncepciót, és amit tesz, azt abba az irányba
teszi, amellyel ennek megvalósítása felé halad. És nem teszünk olyat, ami ennek
megvalósítását a későbbiekben megakadályozná. A hozzászólásokból azt érzem,
hogy a képviselő-testület ezzel egyetért, hogy maradjon meg a lehetőség egy másik
nagyméretű labdarúgó pálya és az új sportöltő megépítésére. Azt látni kell, hogy
nagyméretű műfüves pályára nem fogunk pénzt kapni. A sportöltöző létesítmény
jóval magasabb költségvetésű annál, mint amit az MLSZ pályázattal támogatni
szeretne. Ettől függetlenül – úgy gondolom -, az öltöző tekintetében is ez kell, legyen
a megvalósítási irány. A sportlétesítmény megközelítése is a Patak utca felől,
parkolók kialakításával indokolt, mentesítve ezzel a grófkertet. A cselekvési
lehetőség kapcsán gondoltunk arra a pályázati lehetőségre, amit nekünk címeztek. Ez
a kisméretű műfüves labdarúgó pálya. Ennek tudnánk helyet találni a
koncepciónkban. Ezt a pályázatot még nem írták ki, de a feltételeket ismerjük, és
várhatóan április 16-ig kell beadni. Tehát ezen még ráérünk gondolkodni. A másik
pályázatot közben már kiírták, ez az a bizonyos létesítmény-felújítási pályázat. Mivel
a műfüves pályák iránti igény visszaesett, de a TAO-ból van pénz, ezért országosan 4
milliárd forintot átcsoportosítanak meglévő létesítmények felújítására. A megyénkre
ebből 200 millió forint jut. Ebből lehet legfeljebb 7 millióra pályázni 3 millió
önrésszel. A régi öltözőre mi nem akarunk pályázni – ennyi pénzből amúgy se sok
mindenre futná –; ezért a meglévő pálya felújítására és áthelyezésére, a korlátok
felújítására, labdafogó hálók építésére pályázhatnánk. A pálya így a végleges helyére
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kerülhetne, ezzel biztosíthatnánk a lehetőségét, hogy akár szakaszosan,
elkezdődhessen a jövőben az öltöző építése. A kis műfüves pálya ügyét mindenki
ízlelgesse, kérdezzen utána, nézze meg, hogyan néz ki. A másik pályázatnál szűk a
határidő, de az egyesületnek kell pályáznia. Én bíztatnám, hogy pályázzanak.
Március 8. a határidő. Ezzel kapcsolatosan az önkormányzattól, mint terület
tulajdonosától kell majd hozzájáruló nyilatkozat.
(Dr. Gergely István képviselő 17 óra 38 perckor érkezett meg az ülésre, így a
képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 6 főre bővült.)
Zambó István képviselő: Ne vessük el a kispályát se. Akár a pályázat után is
eldönthetjük, hogy megcsináljuk-e vagy nem. Addigra okosabbak leszünk.
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Javaslom, a sportfejlesztési koncepciónkat erősítsük meg,
biztassuk az egyesületet, hogy pályázzon a meglévő labdarúgó pálya felújítására,
részleges áthelyezésére.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti az Archi.doc Építésziroda
Kft (9400 Sopron, Mikoviny u. 15.) által 2012. márciusában készített sportpálya és
sportöltözők építése megnevezésű elvi építési engedélyezési tervben (sportfejlesztési koncepció)
foglalt elképzelések megvalósítását azzal, hogy a tervezett műfüves pálya helyén akár élőfüves
labdarúgó pálya készüljön. A Képviselő-testület a sportfejlesztési koncepció megvalósítása
érdekében támogatja a Fertő Menti Sport Club Hegykő pályázatát a meglévő élőfüves
labdarúgó pálya felújítását és részleges áthelyezését illetően.”
Hegykő Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
13/2013.(II. 14.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti az
Archi.doc Építésziroda Kft (9400 Sopron, Mikoviny u. 15.) által 2012.
márciusában készített sportpálya és sportöltözők építése megnevezésű
elvi építési engedélyezési tervben (sportfejlesztési koncepció) foglalt
elképzelések megvalósítását azzal, hogy a tervezett műfüves pálya
helyén akár élőfüves labdarúgó pálya készüljön.
A Képviselő-testület a sportfejlesztési koncepció megvalósítása
érdekében támogatja a Fertő Menti Sport Club Hegykő pályázatát a
meglévő élőfüves labdarúgó pálya felújítását és részleges áthelyezését
illetően.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: folyamatos
6. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület munkatervének
tervezetét a képviselő-testület tagjai megkapták. Az ebben szereplő időpontok
nincsenek „kőbe vésve”.
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Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi munkatervét a határozat
mellékletében foglaltak szerint állítja össze.”
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
14/2013.(II. 14.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi
munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint állítja
össze.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: folyamatos
7. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester: 2012. szeptember 13-án tartott ülésén a képviselőtestület hasonló témát tárgyalt és hozott döntést a Jókai u. 12. számú lakóépület
bontásával kapcsolatban. Az alábbiakban ennek előterjesztését ismételjük meg és
javasoljuk azonos tartalmú határozat hozatalát. Hegykő hatályos rendezési tervének
alátámasztó munkarészében „Hegykő helyi védelem alá javasolt kulturális
örökségei” szerepelnek leírással és fotóval azon épületek, amelyek megóvása a
község építészeti hagyományai, a hagyományos településkép szempontjából fontos.
A helyi védelemről szóló hatályos rendeletünk mindössze egyetlen mondatot
tartalmaz, amelynek lényege: helyi védelem alá vont ingatlanokkal kapcsolatosan
minden hatósági engedélyezési eljárásban ki kell kérni Hegykő Község
Önkormányzata képviselő-testületének hozzájáruló véleményét. A Szent Mihály u. 3.
számú ház is a védelemre javasolt ingatlanok közé tartozik, melyet most a tulajdonos
szeretne lebontani. Az épület műszaki állapota a bontást minden valószínűség
szerint indokolja is. Ilyen esetben a helyére épülő új épület tervezésénél szükséges
figyelemmel lenni az értéket képviselő régi épület arányaira, utcáról látható
tömegére, anyaghasználatára. Javaslatunk a bontáshoz történő hozzájárulás, azonban
azzal a feltétellel, hogy a bontási terv, vagy egy kiegészítő felmérési dokumentáció,
valamint foto dokumentáció „rögzítse” a védett épületet, annak ma kevéssé látható,
de a védettségi lapon szereplő részleteit (befalazott tornác, vakolat-hímek nyoma,
födém gerendázat és esetleges részletei, stb.) és az új épület tervezése, kivitelezése
során a beruházó erre legyen figyelemmel. Arra is fel kell hívni a tulajdonos
figyelmét, hogy e feltételek betartását az építésügyi hatóságon kívül a tervtanács is
figyelemmel kíséri. A tulajdonost és tervezőjét (leendő kivitelezőjét) a korábban
hozott határozatról tájékoztattuk, akik az ebben foglaltakat tudomásul is vették.
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Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan-nyilvántartásban a
hegykői 273 hrsz alatt nyilvántartott, a valóságban a Hegykőn, a Szent Mihály u. 3. szám
alatt található, helyi védelemre javasolt lakóház bontásához az alábbi feltételekkel járul hozzá:
a bontási terv, vagy egy kiegészítő felmérési dokumentáció, valamint fotódokumentáció
„rögzítse” a védett épületet, annak ma kevéssé látható, de a védettségi lapon szereplő részleteit
(befalazott tornác, vakolat-hímek nyoma, födém gerendázat és esetleges részletei, stb.); a
helyére épülő új lakóház tervezésénél az építtető legyen figyelemmel az értéket képviselő régi
épület arányaira, utcáról látható tömegére, anyaghasználatára.”
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
15/2013.(II. 14.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlannyilvántartásban a hegykői 273 hrsz alatt nyilvántartott, a valóságban a
Hegykőn, a Szent Mihály u. 3. szám alatt található, helyi védelemre
javasolt lakóház bontásához az alábbi feltételekkel járul hozzá:
- a bontási terv, vagy egy kiegészítő felmérési dokumentáció,
valamint fotódokumentáció „rögzítse” a védett épületet, annak ma
kevéssé látható, de a védettségi lapon szereplő részleteit (befalazott
tornác, vakolat-hímek nyoma, födém gerendázat és esetleges
részletei, stb.);
- a helyére épülő új lakóház tervezésénél az építtető legyen
figyelemmel az értéket képviselő régi épület arányaira, utcáról
látható tömegére, anyaghasználatára.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: folyamatos
8. Napirendi pont:
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A meghívó kiküldése óta érkezett az UVATERV Zrt. tervező
irodától három ingatlan vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulás kiadása iránti
kérelem, a Pannon-Fertő régió határokon átnyúló vízellátás fejlesztéséhez
kapcsolódóan. A hozzájárulás épületek engedélyeztetési eljárásához szükséges. A
Soproni Vízmű Zrt. által kezelt nagycenki, soproni és hegykői ingatlanokról van szó.
A hegykői ingatlan a vízmű területét jelenti, és gépház építésére vonatkozik.
Szigethi István Hegykő polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel
szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi
hozzájárulását adja az önkormányzat résztulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban a
nagycenki 0119/4 hrsz-ú, a soproni 0375/5 hrsz-ú és a hegykői 0170/4 hrsz-ú ingatlanokon az
Út-Vasút Tervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.) által a Pannon-Fertő régió
határokon átnyúló vízellátás fejlesztése keretében tervezett gépház bontásokhoz, valamint
gépház építéséhez szükséges hatósági engedélyeztetési eljárásához.”
Hegykő Község Önkormányzata a Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő
vett rész. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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16/2013.(II. 14.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi
hozzájárulását adja az önkormányzat résztulajdonában lévő, az
ingatlan-nyilvántartásban a nagycenki 0119/4 hrsz-ú, a soproni 0375/5
hrsz-ú és a hegykői 0170/4 hrsz-ú ingatlanokon az Út-Vasút Tervező
Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.) által a Pannon-Fertő régió
határokon átnyúló vízellátás fejlesztése keretében tervezett gépház
bontásokhoz, valamint gépház építéséhez szükséges hatósági
engedélyeztetési eljárásához.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2013. február 28.
9. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester a plébánia hivatal levelét olvasta fel (mellékelve). Ebben
az önkormányzat támogatását kérik pályázatukhoz, amely a plébánia épület és a
közösségi ház felújítására irányul.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testületet támogatja a Római Katolikus
Plébánia Hegykő által, a hegykői plébániaépület és közösségi ház felújítására (külső
hőszigetelés, vakolás) az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Egyházi és Nemzetiségi
Támogatások Igazgatósága által az Egyházak közösségi célú programjainak megtartására
szolgáló, és hitéleti tevékenységével szorosan összefüggő helyiségének felújítására kiírt EGYHKCP-13 jelű felhívásra benyújtandó pályázatát. Az Önkormányzat a megelőző évekhez
hasonlóan 2013. évben is 100 ezer forinttal támogatja a közösségi ház működtetését.”
Hegykő Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
17/2013.(II. 14.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testületet támogatja a
Római Katolikus Plébánia Hegykő által, a hegykői plébániaépület és
közösségi ház felújítására (külső hőszigetelés, vakolás) az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő, Egyházi és Nemzetiségi Támogatások
Igazgatósága által az Egyházak közösségi célú programjainak megtartására
szolgáló, és hitéleti tevékenységével szorosan összefüggő helyiségének
felújítására kiírt EGYH-KCP-13 jelű felhívásra benyújtandó pályázatát.
Az Önkormányzat a megelőző évekhez hasonlóan 2013. évben is 100
ezer forinttal támogatja a közösségi ház működtetését.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2013. február 15.
10. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester: A képviselő-testület az idei évben szeretné felújítani a
Tó-vendéglő épületét, amelyben vendéglőt és helyi termékboltot tervez vállalkozók
által üzemeltetni. E funkciók erősítése érdekében felmerült, hogy ugyanitt nemzeti
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dohányboltot nyitunk. Viszont a képviselő-testület előző ülésén arról döntött, hogy
nem pályázik nemzeti dohánybolt működtetéséhez szükséges koncesszió
elnyerésére. A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő leendő vendéglő, valamint helyi termékbolt jövőbeni hasznosítása
szempontjából „stratégiai” fontosságú lehet a dohánybolt főtéren történő
működtetése. Ezennel felhívjuk a vállalkozókat, hogy helyet biztosítunk ilyen
dohánybolt részére, akár az itt nyíló helyi termékboltban, amennyiben nem saját
ingatlanon szeretnék üzemeltetni a dohányboltot. Ha a pályázatban a dohánybolt
helyét konkrétan meg kell jelölni és előszerződést kell kötni, ezt az önkormányzat
megteszi.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykő, Petőfi u. 1. szám alatti Tó
vendéglő épületében helyiséget biztosít nemzeti dohánybolt működtetéséhez. Amennyiben
valamely vállalkozás nemzeti dohányboltot tervezne ennek az épületnek a helyiségében
működtetni, a koncessziós pályázat benyújtásához a vállalkozóval bérleti előszerződést köt.”
Hegykő Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
18/2013.(II. 14.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykő,
Petőfi u. 1. szám alatti Tó vendéglő épületében helyiséget biztosít
nemzeti dohánybolt működtetéséhez. Amennyiben valamely
vállalkozás nemzeti dohányboltot tervezne ennek az épületnek a
helyiségében működtetni, a koncessziós pályázat benyújtásához a
vállalkozóval bérleti előszerződést köt.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2013. február 28.
11. Napirendi pont:
a) Szigethi István polgármester: A 2013. január 17. utáni rendkívüli időjárási
helyzetről szeretnék pár szót szólni. Ahogy érzékeltük, azokban a napokban rövid
idő alatt nagy mennyiségű hó hullott térségünkre. A Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság narancssárga riasztást adott ki. Ekkora hómennyiségre az elmúlt tíz
évben nem volt példa. Megyeszerte lezárt és járhatatlan utak, elakadt autók tucatjai
maradtak a hó fogságában. Településünkön is komoly problémákat okozott a
rendkívüli időjárás. A Fertő-parti 8518-as út Hegykő és Fertőszéplak közötti
szakaszát le kellett zárni a járműforgalom elől. Ugyanúgy le kellett zárnunk a Szamár
utat is. A gondokat fokozta a szinte azonnali gyors olvadás, amely megnehezítette a
hó eltakarítását. Az önkormányzat az előző évekhez hasonlóan, időben
gondoskodott a téli felkészülésről. Ennek eredményeként a községben a lezárt
Szamár út kivételével járhatatlan út nem volt. Viszont útjaink egy része pár napig
nehezen volt járható. Hangsúlyozom, nem az önkormányzat hibájából. Levonva a
tanulságokat, a következő évben ilyen eset remélhetőleg nem fordul elő. Köszönöm a
rendkívüli időjárás alkalmával a település lakóinak türelmét, megértő hozzáállását.
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Viszont nem tudok szó nélkül elmenni, néhány szinte hisztérikusnak nevezhető
véleménynyilvánítás mellett. Sajnos néhányan nem veszik figyelembe, hogy tél van,
és télen bizony több kellemetlenség ér bennünket annak ellenére, hogy szinte erőn
felül dolgoztunk a problémák megoldásán. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom egy
„régi hegykői ember” szavait, amit ma reggel mondott nekem. „Polgármester úr!
Nem a tél kemény, hanem mi szoktunk el tőle”.
b) Szigethi István polgármester: Az előző évekhez hasonlóan az idei évben is,
Hegykő önálló standdal vesz rész a február 28. és március 3. között Budapesten
megrendezendő Utazás 2013. kiállításon. A kiállításra február 28-án és március 1-én
12 óráig történő belépéssel, ingyenes belépőjegyet tudunk biztosítani az érdeklődők
számára.
c) Kóczán Imre képviselő: A Patak utca elején az elsőbbségadás tábla a meggyfától
nem látható.
d) Dr. Jakab Zsolt jegyző: A Kossuth u. 30. szám előtti fedett kerékpártároló
megvilágításához a közvilágítási oszlop egykarú lámpatestének, kétkaros
lámpatestre történő cseréje elkészült.
e) Vargháné Horváth Bernadett: Szintén a hó helyzethez szeretnék szólni,
felháborodásomnak hangot adnék. Minden ingatlannak van tulajdonosa, de sokan
nem tesznek eleget e kötelezettségüknek. Jóllehet őket terheli a felelősség, ha valakit
ott baleset ér. Ők a természetre várnak, hogy elolvadjon a hó. És a fák lehajló ágait is
nekik kell levágniuk.
12. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester hivatkozva arra, hogy szociális ügy következik, zárt
ülést rendelt el.
A zárt ülés befejezését követően dr. Jakab Zsolt jegyző kihirdette, hogy a képviselőtestület egy kérelmező részére összesen 30 ezer forint átmeneti segélyt állapított meg.
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Szigethi István polgármester az ülést 18 óra 23
perckor bezárta.

Kmf.

Szigethi István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző
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Mellékletek:
 meghívó;
 jelenléti ív;
 beszámoló a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról;
 a költségvetési rendelettervezettel beterjesztett dokumentumok:
- költségvetési mérleg;
- előirányzat-felhasználási ütemterv;
- az önkormányzat elemi költségvetésének tervezete;
- a Tündérrózsa Óvoda elemi költségvetésének tervezete;
 2/2013.(II. 26.) önkormányzati rendelet (az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről);
 Fertő-táj Általános Iskola igazgatójának levele az iskolai úszásoktatással kapcsolatban;
 Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető levele,
 előterjesztés a 3. napirendi ponthoz;
 termálkút fúrására vonatkozó vállalkozási szerződés tervezete;
 melléklet a 12/2013.(II. 14.) képviselő-testületi határozathoz (termálkútfúrási feladatok
ellátásra vonatkozó ajánlattételi felhívás);
 melléklet a 14/2013.(II. 14.) képviselő-testületi határozathoz (a képviselő-testület 2013.
évi munkaterve);
 a hegykői Római Katolikus Plébánia levele.

