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Jegyzőkönyv
Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember
15-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.
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Kóczán Imre
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képviselő

Meghívottak:

Szigethi István polgármester köszöntötte a megjelenteket: külön köszöntötte Zambó
Istvánné iskolaigazgatót és Horváth Róbert gazdálkodási referenst. Megállapította,
hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel annak 6 tagja jelen van. Elmondta:
Zambó István képviselő távolmaradását – munkahelyi elfoglaltsága miatt bejelentette. Napirendnek a meghívóban közölt témákat javasolta, a következő
kiegészítésekkel: 23. napirendi pontban szülessen döntés a közműfejlesztési
hozzájárulás felhasználásáról, 24. napirendi pontban a tűzoltószertár felújításához
biztosítandó támogatásról, 25. napirendi pontban pedig az ASP rendszerhez történő
csatlakozáshoz benyújtandó pályázatról. A tájékoztatások, bejelentések így a 26.
napirendi pontba kerül.
Dr. Gergely István képviselő: Önálló napirendi pontként javaslom tervezői
megbízás adását a Patak utca – Kossuth utca kereszteződés városias kialakítására.
Szigethi István polgármester: Javaslom, amennyiben a Képviselő-testület felveszi a
napirendre ezt a pontot, akkor ez legyen a 26. pont.
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Szigethi István polgármester a következő – napirendi módosító - határozati javaslatot
tette fel szavazásra: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2016.
szeptember 15-i ülése meghívóban közölt napirendjét az alábbiakkal egészíti, illetőleg
módosítja: 23. Napirendi pont: Döntés közműfejlesztési hozzájárulás felhasználásáról, Előadó:
dr. Jakab Zsolt jegyző; 24. Napirendi pont: Döntés a tűzoltószertár felújításának
támogatásáról, Előadó: Szigethi István polgármester; 25. Napirendi pont: Döntés pályázat
benyújtásáról az ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz, Előadó: dr. Jakab Zsolt jegyző; 26.
Napirendi pont: Döntés a Patak utca – Kossuth utca kereszteződésének városias kialakítása
érdekében tervezői megbízás adásáról, Előadó: Dr. Gergely István képviselő; 27. Napirendi
pont: Tájékoztatások, bejelentések, Előadó: Szigethi István polgármester.”
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
111/2016.(IX.15.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2016. szeptember
15-i ülése meghívóban közölt napirendjét az alábbiakkal egészíti, illetőleg
módosítja:
23. Napirendi pont:
Döntés közműfejlesztési hozzájárulás felhasználásáról
Előadó: dr. Jakab Zsolt jegyző
24. Napirendi pont:
Döntés a tűzoltószertár támogatásának felújításáról
Előadó: Szigethi István polgármester
25. Napirendi pont:
Döntés pályázat benyújtásáról az ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz,
Előadó: dr. Jakab Zsolt jegyző
26. Napirendi pont:
Döntés a Patak utca – Kossuth utca kereszteződésének városias kialakítása
érdekében tervezői megbízás adásáról
Előadó: Dr. Gergely István képviselő
27. Napirendi pont: Tájékoztatások, bejelentések
Előadó: Szigethi István polgármester
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: azonnal
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
112/2016.(IX.15.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. június 16diki napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Napirendi pont:
A Fertő-táj Általános Iskola igazgatójának beszámolója a 2015/2016-os
tanévről, továbbá az új tanév előkészületeiről; - döntés az 1-2. osztályosok
úszásoktatásának támogatásáról
Előadó: Szigethi István polgármester
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Meghívott előadó: Zambó Istvánné iskolaigazgató
2. Napirendi pont:
A Tündérrózsa Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016-os nevelési
évről, továbbá az új nevelési év előkészületeiről
Előadó: Szigethi István polgármester
Meghívott előadó: Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető
3. Napirendi pont:
A Tündérrózsa Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálása; óvodavezetői megbízás adása
Előadó: Szigethi István polgármester
4. Napirendi pont:
Tájékoztatás a Tündérrózsa Óvoda épületének bővítési lehetőségéről
Előadó: Szigethi István polgármester
5. Napirendi pont:
Tájékoztatás bölcsődei ellátással kapcsolatos önkormányzati feladatokról
Előadó: Szigethi István polgármester
6. Napirendi pont:
A Tündérrózsa Óvoda szervezeti és működési szabályzatának módosítása
Előadó: Szigethi István polgármester
7. Napirendi pont:
Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről; - az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II. 24.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szigethi István polgármester
Meghívott előadó: Horváth Róbert gazdálkodási referens
8. Napirendi pont:
Beszámoló a sportegyesületek tevékenységéről
Előadó: Szigethi István polgármester
Meghívott előadó: sportegyesületek képviselői
9. Napirendi pont:
Tájékoztatás az új sportöltöző építés becsült költségeiről; - döntés az új
sportöltöző épületben kialakítandó vendéglátó üzlet bérleti jogának
megvásárlásáról
Előadó: Szigethi István polgármester
Meghívott: Tencz Károly, FSC elnök
10. Napirendi pont:
Szándéknyilatkozat kialakítása hegykői fiatalok lakótelekhez juttatásáról
Előadó: Szigethi István polgármester, Kóczán Imre képviselő
11. Napirendi pont:
A hegykői 038/58, 038/59 és 038/61 hrsz-ú ingatlanok belterületbevonása
iránti kérelem elbírálása
Előadó: Szigethi István polgármester
12. Napirendi pont:
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Szigethi István polgármester
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13. Napirendi pont:
A község teljes közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló
10/2007.(IX. 28.) rendelet módosításáról módosítása
Előadó: dr. Jakab Zsolt jegyző
14. Napirendi pont:
Döntés a közbiztonsági kamerák karbantartási szerződésének
jóváhagyásáról
Előadó: Szigethi István polgármester
15. Napirendi pont:
A 2016. évi Turisztikai Alapra benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Szigethi István polgármester
16. Napirendi pont:
A civil szervezetek által 2016. év második félévben benyújtott pályázatok
elbírálása
Előadó: Szigethi István polgármester
17. Napirendi pont:
Dr. Szemerédi László fogorvos eszközbeszerzés támogatása iránti
kérelmének elbírálása
Előadó: Szigethi István polgármester
18. Napirendi pont:
A Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás támogatási kérelmének
elbírálása
Előadó: Szigethi István polgármester
19. Napirendi pont:
Döntés pályázat benyújtásáról szociális célú tűzifa vásárlás támogatására
Előadó: Szigethi István polgármester
20. Napirendi pont:
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2017. évi fordulójához történő csatlakozásról
Előadó: Szigethi István polgármester
21. Napirendi pont:
Tulajdonosi hozzájárulás Sopron, Lőverek zöldterület fejlesztéséhez
Előadó: Szigethi István polgármester
22. Napirendi pont:
Döntés a Mező utca 1. és a Jókai utca 58. számú lakóházak előtti árok
lefedéséhez történő hozzájárulásról
Előadó: Szigethi István polgármester
23. Napirendi pont:
Döntés közműfejlesztési hozzájárulás felhasználásáról
Előadó: dr. Jakab Zsolt jegyző
24. Napirendi pont:
Döntés a tűzoltószertár felújításának támogatásáról
Előadó: Szigethi István polgármester
25. Napirendi pont:
Döntés pályázat benyújtásáról az ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz
Előadó: dr. Jakab Zsolt jegyző
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26. Napirendi pont:
Döntés a Patak utca – Kossuth utca kereszteződésének városias kialakítása
érdekében tervezői megbízás adásáról
Előadó: Dr. Gergely István képviselő
27. Napirendi pont:
Tájékoztatások, bejelentések
Előadó: Szigethi István polgármester
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: azonnal
Szigethi István polgármester beszámolt a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben
hozott határozatokról (3. melléklet).
1. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester elmondta, hogy az iskola írásos tájékoztatóját a
Képviselő-testület valamennyi tagja kézhez kapta (4. melléklet). Felkérte Zambó
Istvánné iskolaigazgatót, tartsa meg beszámolóját a 2015/2016-ös tanévről, továbbá
az új tanév előkészületeiről.
Zambó Istvánné iskolaigazgató: Köszönöm szépen a meghívást. Én is köszöntök
mindenkit. Egy hivatalos bejelentéssel kezdeném: 2017. január 1-jétől országos
szinten 58 tankerületre fog bomlani a jelenlegi egy nagy tankerület. A mi
tankerületünk, a soproni tankerület már most felállt; Sopron, Kapuvár és Csorna
illetékességgel. A soproni tankerület új igazgatója Marek János. Az igazgató urat
meghívtam erre a képviselő-testületi ülésre, de sajnos elfoglaltságai miatt nem tudott
eljönni. Ezúton köszönt mindenkit és megkért, hogy jelezzem Önök felé, hogy
időpontot fog Önökkel egyeztetni és minden önkormányzatot – részünkről a
Hegykő, Fertőhomok, Hidegség, mert ez a felvételi körzetünk - külön fel fog keresni.
17 pedagógussal kezdtük el a tanévet, ebből 3 mesterpedagógus. Három új kollégát
köszönthetünk köreinkben: egy tanítónőt, továbbá egy történelmet és egy fizikát
oktató pedagógust. A gyerekek létszáma – csakúgy, mint az óvodában – emelkedik; közel 200 gyerek jár az iskolába. Ebből 132 hegykői, 37 fertőhomoki és 17 hidegségi
gyermek. De körzeten kívüli gyermekek is járnak. Az ökoiskolai programunk egy
külön munkaterv szerint működik. Idén is új programmal bővül: az „Almaprogrammal”, amelynek előfutáraként már most is folyik az úgynevezett
„gyümölcskóstoltatás” program, amely nagyon népszerű. Emellett volt
mézkóstoltatás, és a suli-farmunkat is szorgalmasan ápoljuk. Nagy célunk 2017-ben
az örökös ökoiskola cím elérése. Köszönjük a hegykői önkormányzatnak, és a Sá-Ra
Termál fürdőnek, Radovits Tibor ügyvezető úrnak, hogy támogatja a „Vízipók”
program működését, amely kifejezetten 1-2. osztályosok úszásoktatását célozza.
Partneriskolánkkal is működik a kapcsolat, 2015 karácsonyán itt volt a Gyermek
Filharmónia, 2017 májusában mi szeretnénk hozzájuk ellátogatni Szentegyházára. A
tárgyi felújításokat, hozzájárulásokat külön szeretném kiemelni. A számítástechnikai
termünket felújította a tankerület 11 új géppel. Hiányzott az énekteremből az
interaktív tábla, ezt a TIOP 1.1-es pályázat kapcsán megkaptuk. Ezt még az
Önkormányzat pályázta nekünk. A térkövezést az iskola előtt köszönjük a hegykői
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önkormányzatnak, a festést egyrészt a fenntartó, másrészt egy édesapa végezte. A
szülői munkaközösség az udvarra két ugróiskolát helyezett el. Az Önkormányzat
tavaly ősszel lebontotta a balesetveszélyes kéményünket, és a rossz neoncsöveket is
kicserélte, valamint segített az új biciklitároló megvalósulási munkálataiban,
köszönjük. Dugulás elhárítás többször volt; a KLIK-kel korábban már folytak
tárgyalások az egész csatornarendszer kicserélésével kapcsolatban; - a felmérés
megtörtént, azonban konkrét intézkedésre eddig nem került sor. Szülői adományok:
papír, festékpatron, papírtörölköző, zongorahangolás, asztalosmunkák, karácsonyfa,
jutalomkönyvek stb. Rengeteg mindent felsorolhatnék, köszönet érte. 2016.
szeptember 10-én szombaton sikeresen rendeztük meg az iskola udvarán a Családinapot. Nagyon szépen köszönöm a meghívást!
Szigethi István polgármester: Jó hallani, hogy ilyen sokan járnak az iskolába.
Remélem a jövőben is meg tudunk felelni ezeknek a feladatoknak. Bízom benne,
hogy a fenntartóval történt személyi változás pozitív hatással lesz. Ahogyan az
évnyitón is elmondtam: az Önkormányzat segítségére továbbra is számíthattok.
Voltam az iskolában és el kell mondanom, hogy nagyon szép helyre járnak a
gyermekeink, unokáink iskolába.
Völgyi János alpolgármester: Mindenki tudja, hogy az Önkormányzat már nem
fenntartója az általános iskolának, de mégis jelentős összeggel támogatjuk az iskolát.
A tankerületnek azokat az iskolákat kellene jobban támogatni, ahol az önkormányzat
is ad támogatást. Sok szó esett a tanulók leterheltségéről. Ezzel kapcsolatban van-e
változás?
Zambó Istvánné iskolaigazgató: Úgy gondolom, ennek a kérdésnek a
megválaszolására Marek János igazgató lesz kompetens. Az új tantervvel
kapcsolatban, amit kértünk, azt megoldotta. A médiában lehetett hallani, hogy
tervben van a leterheltség, a tananyag csökkentése. Idén nem lesz ebben sajnos
változás. Viszont a 30 perces órát eddig is meglehetett tenni, ha a tanító azt látja,
hogy a gyerekek fáradnak. Ezt most 1-4. osztályban meg is kell tenni.
Szigethi István polgármester: E pont keretében az 1-2. osztályosok úszásoktatásának
finanszírozásáról is döntenünk kell.
Zambó Istvánné iskolaigazgató: A KLIK az 5-6. osztályosok nyár eleji, tömbösített,
15 órás úszásoktatását finanszírozza.
Szigethi István polgármester: Az úszásoktatást az AQUVARÁZS Egyesület végzi,
420 ezer forint támogatást javasolok ezért részükre.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 420 000,- Ft támogatást biztosít az
AQUVARÁZS Rekreációs Sportegyesület (székhely: 9400 Sopron, Lomb u. 16/A.) részére,
amely egyesület – többek között – a hegykői Fertő-táj Általános Iskola 1. és 2. osztályos
tanulóinak úszásoktatását is ellátja a 2016. szeptember 1. és 2017. június 15. közötti
időszakban.”
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Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
113/2016.(IX.15.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 420 000,- Ft
támogatást biztosít az AQUVARÁZS Rekreációs Sportegyesület
(székhely: 9400 Sopron, Lomb u. 16/A.) részére, amely egyesület –
többek között – a hegykői Fertő-táj Általános Iskola 1. és 2. osztályos
tanulóinak úszásoktatását is ellátja a 2016. szeptember 1. és 2017. június
15. közötti időszakban.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: folyamatos
2. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester felkérte Vargháné Horváth Bernadett óvodavezetőt,
tartsa meg beszámolóját.
Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető ismertette a beszámolót (5. melléklet).
Szigethi István polgármester: Ilyen sok gyerek mostanában nem volt az óvodában.
Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető: Amikor kezdtem, 40 gyerek volt, most
80 van csak a hegykői óvodában. A beköltözés miatt kiszámíthatatlan a gyerekszám.
Figyelemmel arra, hogy az alapító okirat szerint az óvodába felvehető létszám
Hegykőn 75, Fertőhomokon 55 fő, előterjesztettem kérelmünket a felvehető gyerekek
számának 10%-os eltérítésére.
Szigethi István polgármester: A lakosság száma évtizedek óta nem volt ilyen magas.
Átléptük az 1500-at.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Vargháné Horváth
Bernadett óvodavezető beszámolóját a Tündérrózsa Óvoda 2015/2016-ös nevelési évéről,
továbbá az új nevelési év előkészületeiről.”
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
114/2016.(IX.15.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető beszámolóját a Tündérrózsa
Óvoda 2015/2016-ös nevelési évéről, továbbá az új nevelési év
előkészületeiről.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: azonnal

8
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésének lehetősége alapján engedélyezi, hogy a Hegykői
Tündérrózsa Egységes Óvoda-bölcsőde az óvodai csoportokra megállapított maximális
létszámot legfeljebb tíz százalékkal átlépje.”
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
115/2016.(IX.15.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésének
lehetősége alapján engedélyezi, hogy a Hegykői Tündérrózsa Egységes
Óvoda-bölcsőde az óvodai csoportokra megállapított maximális
létszámot legfeljebb tíz százalékkal átlépje.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester: Megkérdezem Vargháné Horváth Bernadett
óvodavezetőt, hogy hozzájárul-e pályázatának a nyilvános ülésen történő
tárgyalásához?
Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető: Igen. Egyúttal bejelentem, hogy
érintettségem miatta szavazástól távol maradok.
Szigethi István polgármester: Az óvodavezetői megbízásra kiírt pályázat benyújtási
határideje 2016. július 18-án járt le. A szabályszerűen meghirdetett felhívásra egy
pályázat érkezett, Vargháné Horváth Bernadett korábbi óvodavezetőtől. A pályázat
(és a pályázó) véleményezését a jogszabályban előírtak szerint lebonyolítottuk. A
véleményezésre jogosult szervezetek mind a pályázót, mind a pályázatban leírt
vezetői programot támogatták. Az elbíráláshoz a pályázatból a vezetői programot a
meghívóval kiküldtük, a teljes pályázat a hivatalban megtekinthető volt. Van-e
kérdés a pályázóhoz? Ha nincs, felolvasnám a pályázat utolsó mondatát:
„Óvodapedagógusi munkám kezdete óta azon dolgozom, hogy a hegykői óvodába járó gyerekek
egyre jobb körülmények között tölthessék gyermekéveik talán legszebb napjait a helyi
intézményben. Büszke vagyok arra, hogy idáig eljutottunk. Szeretném megőrizni
lelkesedésemet, szorgalmamat, hogy nyugodt lelkiismerettel adhassam majd tapasztalataimat
a jövő nemzedékének!” Így ismerünk Téged, biztos vagyok abban, hogy ebben a
szellemiségben fogod a munkád végezni.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői Tündérrózsa Egységes
Óvoda-bölcsőde közoktatás iintézmény magasabb vezetőjének (óvodavezetőjének) Vargháné
Horváth Bernadett 9437 Hegykő, Jókai u. 65. szám alatti lakost bízza meg 2016. szeptember
1. napjától kezdődő és 2021. augusztus 31. napjáig tartó, határozott időtartamra”.
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Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett
részt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - Vargháné Horváth Bernadett
képviselő (pályázó) szavazástól történő távolmaradása mellett - a következő
határozatot hozta:
116/2016.(IX.15.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői
Tündérrózsa Egységes Óvoda-bölcsőde közoktatási intézmény
magasabb vezetőjének (óvodavezetőjének) Vargháné Horváth
Bernadett 9437 Hegykő, Jókai u. 65. szám alatti lakost bízza meg 2016.
szeptember 1. napjától kezdődő és 2021. augusztus 31. napjáig tartó,
határozott időtartamra.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: azonnal
Szigethi István polgármester: Gratulálunk a régi-új óvodavezetőnek!
4. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester: A Képviselő-testület 88/2016.(VI. 16.) határozatával
döntött arról, hogy építészi javaslatot kér be az óvodaépület tornaszobával, illetőleg
bölcsődei helyiséggel történő bővítésére. Az építésszel történő egyeztetésről
emlékeztetőt készítettünk.
Szigethi István polgármester felolvasta az egyeztetésről készített emlékeztetőt (6.
melléklet).
Szigethi István polgármester: Felvettem a kapcsolatot a szomszéd ingatlan
tulajdonosával, aki nem zárkózott el a – bővítéshez szükséges – területrész, sőt akár
az egész ingatlan eladásától. A következő lépés a terület megszerzése legyen.
A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.
5. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 2017. január 1-én hatályba lépő – vonatkozó –
rendelkezése szerint (94. § (3a) pont) ha a bölcsődei ellátásra az adott településen
legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban
meghatározottak szerint megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40
főt, a (3) bekezdés a) pontja alá nem tartozó települési önkormányzat (megj. 10 000
lakos alatti) köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2)
bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik
formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján. A
törvény hivatkozott 42. § (2) bekezdése szerint bölcsődei ellátást biztosíthat nemcsak
a bölcsőde, hanem a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde is
(ez utóbbi a legrugalmasabb forma). A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a
következő év augusztus 31-éig tart, ez fő szabályként a 2017. szeptember 1-től történő
feladatellátást jelenti. Mivel nálunk (Hegykő, Fertőhomok és Hidegség területén)

10
működik az egységes óvoda-bölcsőde, ha ezt követően már zajlik a működési
engedélyeztetés valamelyik bölcsődei ellátási formára, a gyakorlatban 2018. január 1től kell beindítanunk az ellátást. Az óvodai – és ennek keretében az egységes óvodabölcsődei ellátást – a Hegykői Tündérrózsa Egységes Óvoda-bölcsőde intézmény
Fertőhomokon működő tagintézménye biztosítja, ahol két óvodai csoport működik,
melyből az egyik az egységes óvoda-bölcsőde csoport. Az ide felvehető, 2. életévüket
betöltött gyermekek száma legfeljebb 5 fő lehet, amely folyamatosan ki is van
használva. Hegykőn a 0-3 közötti gyermekek száma jelenleg 43 fő, jelen állás szerint
tehát mindenképp meg kell szervezni a bölcsődei ellátást. (Fertőhomokon ez a
létszám 28 fő, Hidegségen 18 fő.) Konkrét döntés a bölcsődei ellátás ügyében eddig a
társ településeken sem született, jóllehet Képviselő-testületünk júniusi ülésén arról
döntött, hogy tervezővel vizsgálja meg a jelenlegi óvodaépület bővítési lehetőségeit.
A jelenlegi óvodaépület Fertőhomokon sem teszi lehetővé újabb helyiség - akár
óvodai, akár bölcsődei célokra történő - igénybevételét. Célszerű lenne, ha a három
település ezt a feladatát is közösen oldaná meg, mert az egységes óvoda-bölcsőde
2017. augusztus 31-el meg fog szűnni. Elméletileg léteznek pályázati lehetőségeket
(TOP, VEKOP) bölcsődei férőhelyek létrehozására, de új bölcsődei intézmény
létrehozásának nem látjuk a lehetőségét ilyen rövid idő alatt. Első lépésként
szükségletfelmérést kellene készítenünk arról, hányan vennének igénybe bölcsődei
ellátást. Ez alapján lehet majd eldönteni konkrétan, melyik ellátási formát válasszuk.
A döntéshez az igények ismeretében a kialakítás költségeit, a pályázati támogatás
lehetőségeit, a tárgyi és személyi feltételeket, valamint a működtetéshez
rendelkezésre álló állami támogatást és térítési díj igénybevételének lehetőségeit kell
megvizsgálni. A megoldás – véleményünk szerint – a családi bölcsőde lehet. Ennek
személyi és tárgyi feltételei a legegyszerűbbek. Ez történhet akár kizárólagosan
vállalkozói alapon, ennek hiányában önkormányzati közreműködéssel akár bérelt
ingatlanban, akár önkormányzati épületben.
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Első lépésként egy igényfelmérést kellene végeznünk,
látnunk kellene, hogy ez hány családot érint valójában? Úgy gondolom, ez az, ami
eldöntheti, hogy melyik formát kellene választanunk. Szeretném kérni a képviselőtestület felhatalmazását, hogy az érintett családokat levél formájában
megkereshessük. Számunkra - és ezt a három község vonatkozásában mondom - a
családi bölcsőde a legoptimálisabb megoldás. Azért rugalmas forma, mert
alaphelyzetben 1 személy 5 bölcsődés korú gyermeket tud ellátni és fogadni, sőt, ha
van segítője, akkor ez a szám 2-vel növelhető. Ezt egy munkát kereső személy is
megoldhatja, akár a saját otthonában is, mert ennek tárgyi feltételei nem annyira
szigorúak: legalább egy 15 m2-es szobában kialakítható. Ha erre nem lesz önként
jelentkező, akkor az Önkormányzatnak kell megoldást találnia oly módon, hogy
legalább egy helyiséget kell találnunk a 3 község valamelyikében. Egy lakóépületben
elméletileg akár 3 ilyen családi bölcsőde is megszervezhető, tehát ez maximálisan 21
gyermek elhelyezését tenné lehetővé. Míg, ha nyitnánk egy bölcsődét egy csoporttal,
ott sem érnénk el ezt a létszámot. Családi bölcsőde üzemeltetéséhez középfokú
végzettség szükséges, és most fog indulni ebben a bölcsődeszervezési hullámban egy
100 órás képzés, mely 100%-ban pályázati támogatásból valósul meg. Ezt el kell
végezni, majd ezt követően bárki vállalkozhat erre a feladatra.
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Dr. Gergely István képviselő: Úgy gondolom, ebbe az igényfelmérésbe nem kell túl
sok energiát beleölni. Ahogyan a jegyző úr is mondta, ez egyfajta statisztikai
iránymutató lehet. Szerintem kb. 40 ilyen korú gyermek van a faluban és ők úgyis
jelentkeznek a bölcsődébe. Legyen felmérés, de erőteljesen gondolkozzunk azon, hol
és milyen formában fogjuk ezt az ellátást megoldani.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a megfelelő bölcsődei ellátási forma
meghatározása érdekében – szükségletfelmérést készít arról, hányan vennének igénybe
bölcsődei ellátást Hegykő község közigazgatási területén”.
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
rész. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
117/2016.(IX.15.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a megfelelő
bölcsődei
ellátási
forma
meghatározása
érdekében
–
szükségletfelmérést készít arról, hányan vennének igénybe bölcsődei
ellátást Hegykő község közigazgatási területén
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: folyamatos
6. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester: A Tündérrózsa Óvoda és tagintézménye elnevezését a
Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívására ismételten módosítanunk kellett (a
konyhának viszont nem lehet elnevezése). Emlékeztetőül: a hivatalos, alapító
okiratban meghatározott megnevezések: Hegykői Tündérrózsa Egységes Óvodabölcsőde, és Hegykői Tündérrózsa Egységes Óvoda-bölcsőde Fertőhomoki Óvodabölcsőde Tagintézménye. Az alapító okirat törzskönyvi bejegyzésével az intézmény
szervezeti- és működési szabályzatában (SZMSZ) is át kell vezetni a névváltozásokat.
Az SZMSZ módosítás – amelyet a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia - kizárólag
ezt tartalmazza.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői Tündérrózsa Egységes
Óvoda-bölcsőde közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.”
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
rész. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
118/2016.(IX.15.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykői
Tündérrózsa Egységes Óvoda-bölcsőde közoktatási intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását - a jelen határozat
mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.
Felelős: Szigethi István polgármester
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Határidő: azonnal
7. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester: Bár az államháztartási törvény immár nem írja elő
számunkra, de a napirend keretében tájékoztatást kívánunk adni az Önkormányzat
első félévi (tehát június 30-ig teljesült) kiadásairól és bevételeiről. A szöveges
tájékoztatót és a költségvetési táblákat megküldtük. Szükséges a költségvetési
rendelet módosítása is. A módosuló előirányzatok jegyzékét és a rendelet tervezetét
szintén kiküldtük. Üdvözlöm Horváth Róbert gazdálkodási referensünket. A féléves
gazdálkodási tájékoztatót és a költségvetési rendelet módosításának tervezetét a
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és támogatja. Felkérem Horváth Róbert
gazdálkodási referenst, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet az Önkormányzat
gazdálkodásának 2016. év I. félévi helyzetéről, valamint a költségvetési rendeletet
érintő, szükséges módosításokról.
Horváth Róbert gazdálkodási referens ismertette az Önkormányzat gazdálkodásának
2016. év első félévi helyzetéről szóló szöveges tájékoztatót (8. melléklet). Ezt követően
ismertette a költségvetési rendelet módosítását szükségessé tevő, módosuló
előirányzatokat (9. melléklet) és a költségvetési rendelet tervezetével előterjesztendő
kiegészítő táblázatokat (10. melléklet). Kiemelte: a Pénzügyi Bizottság módosító
javaslatot is terjesztett elő, ami az új tűzoltószertár kialakításának további, 4 millió
forint támogatására vonatkozik.
Szigethi István polgármester: Szép összegeket hallottunk, és az idei évben szép
összegeket is költöttük, de mindezt nem felelőtlenül tettük. Stratégiai döntéseket
hozunk, amikor ingatlanokat vásárolunk. Bizakodva nézünk a jövőbe, az év első 8
hónapjában több mint 4%-kal nőtt a vendégéjszakák száma. Sok szép elképzelésünk
van még, de most már takarékosan bánjunk a rendelkezésünkre álló forrásokkal.
Ugyanakkor a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát kiegészítve, az óvoda melletti
ingatlan esetleges megvásárlására 20 millió Ft előirányzatot kezdeményezek
elkülöníteni. Természetesen az ingatlan megvételéről külön döntünk majd.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót - a jelen határozat mellékletében
foglaltak szerint - elfogadja.”
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
rész. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
119/2016.(IX.15.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló
tájékoztatót - a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: folyamatos
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Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szigethi István polgármester
módosító javaslatát elfogadva, az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletben
20 000 ezer Ft előirányzatot biztosít a Hegykő, Kossuth utca 91. szám alatti ingatlan
megvásárlására.”
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
rész. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
120/2016.(IX.15.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szigethi István
polgármester módosító javaslatát elfogadva, az Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló rendeletben 20 000 ezer Ft előirányzatot biztosít a
Hegykő, Kossuth utca 91. szám alatti ingatlan megvásárlására.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: azonnal
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság módosító
javaslatát elfogadva, az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletben 4 000 ezer
Ft előirányzatot biztosít az új tűzoltószertár kialakítására”.
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
rész. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
121/2016.(IX.15.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi
Bizottság módosító javaslatát elfogadva, az Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló rendeletben 4 000 ezer Ft előirányzatot biztosít az
új tűzoltószertár kialakítására.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: azonnal
Szigethi István polgármester – az előterjesztett rendelet-tervezet szerint, az
elfogadott módosítási javaslatokra is figyelemmel - javasolta az Önkormányzat 2016.
évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 12/2016. önkormányzati rendelet megalkotását.
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
12/2016. önkormányzati rendeletet (12. melléklet).
8. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester: Tencz Károly elnök úr itt volt az ülés előtt, kimentette
magát, így ma csak jegyző úr számol be a Fertőmenti Kézilabda Club működéséről.
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Dr. Jakab Zsolt jegyző ismertette a Fertőmenti Kézilabda Club Hegykő
tevékenységéről szóló beszámolót (13. melléklet).
Szigethi István polgármester: Örülök, hogy indul férfi kézilabdacsapat is Hegykőn.
Valóban, volt régen is Hegykőn férfi kézilabda csapat, de akkor nem volt
futballpálya. Ez a csapat akkor a megyei I. osztályú bajnokságban szerepelt és
komoly eredményeket értek el a fiúk. Külön öröm, hogy az iskolában megkezdődik a
kézilabda utánpótlásképzés. Adjuk meg a lányoknak is a lehetőséget a sportolásra.
Nagyon remélem, hogy fogékonyak lesznek rá és élnek a lehetőséggel.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőmenti Kézilabda Club
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja”.
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
122/2016.(IX.15.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőmenti
Kézilabda Club tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: folyamatos
Szigethi István polgármester 10 perc szünetet rendelt el.
9. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester: Miként arról korábban tájékoztatást adtunk, elkészült
a sportöltöző épület kiviteli tervdokumentációja, amely immár valamennyi szakági
tervet (építészet, gépészet, elektromos terv, épület bekötési tervek, statika)
tartalmazza, sőt tartalmazza a teljeskörű kivitelezés költségvetési kiírását. Ezek
alapján az Origo Sánta Zrt. – kérésünkre – elkészített generál kivitelezői ajánlatát,
amely bruttó mintegy 108-110 millió Ft körül alakult. Újra megkerestük őket, kérve,
hogy szakipari alvállalkozóikkal együtt tegyenek javaslatot a költségek mintegy 20%os csökkentésére. Ezt a megtakarítást sajnos nem sikerült elérni, ráadásul a 10% alatti
költségcsökkentés olyan műszaki módosításokat is tartalmaz, amely szándékainkkal
ellentétes. Annak tisztázására, hogy az elkészült terv szerinti építés valóban ekkora
költségigényű-e, több, a térségünkben tevékenységet végző építőipari vállalkozást is
megkeresünk, előzetes árajánlatkérés céljából. Az előzetes árajánlatkérést az FSC
Hegykő küldte ki a következő vállalkozásoknak: Origo-Sánta Zrt. (Sopron),
BAGEDA Kft. (Sopron), Rajczi Kft. (Sarród), Büki-Lak-Ép Kft. (Sopron) – időközben
válaszlevelet írt, hogy a következő kb. 1 évben kapacitáshiány miatt nem áll
módjukban újabb munkákat elfogadni, Kavit Kft. (Kapuvár), Egresits és Fiai Kft.
(Sopron), AGNUS G’ Kft (Tatabánya). Az előzetes árajánlatok benyújtásának
határideje 2016. szeptember 12. volt. Az eddig meglévő pénzügyi forrás: 44 millió Ft
TAO és kiegészítő támogatás, 25 millió Ft önkormányzati felhalmozási célú (vissza
nem térítendő) támogatás (költségvetési rendeletünkben elkülönítve), továbbá a
hiányzó összeg, a sportöltöző részeként megépülő vendéglátóüzlet bérleti díj
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megváltása 15-20 évre (amely a helyiség hasznosításával – albérletbe adásával –
visszatérül). Az ajánlatokat a Pénzügyi Bizottság mai ülésén bontottuk ki. 86 és 124
millió forint közötti összegek érkeztek az ajánlatokban. Három cég azt jelezte, nincs
kapacitásuk. A legalacsonyabb ajánlatot tevő céggel leülünk és egyeztetjük a műszaki
tartalmakat, ennek eredményéről értesítjük a Képviselő-testületet. Azért érkeztek
ilyen magas összegek, mert több mint, 350 m2 az épület hasznos alapterülete. Az
előbb említett további tárgyalások miatt nem tudunk ma döntést hozni, így ezt csak
egy tájékoztatónak szántuk.
A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.
10. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester: A téma tárgyalása hosszabb előkészítést és akár
társadalmi egyeztetést (vagy legalább is felmérést) igényel. Egyelőre
szándéknyilatkozat kialakítását kezdeményezzük az utoljára „Patak utca IV. ütem”
munkacímet viselő telekalakítást követő újabb ütem megindításáról, majd a vevői
célcsoport és az értékesítési feltételek meghatározásáról. Az alaphelyzet, hogy egyre
szűkül a megvásárolható építési telkek száma; az Önkormányzat nem rendelkezik
eladó lakótelkekkel; a keresleti piacon jelentős drágulás tapasztalható; hegykői
fiatalok nem, vagy csak drágán jutnak építési telekhez; a beköltözés – az országon
belüli migrációnak köszönhetően - immár olyan léptékű, hogy további lakótelek
kialakítás és értékesítése nem áll érdekünkben. A rendezési terv legutóbbi
módosításakor (2007) – éppen emiatt - jelentős telekalakítási léptékek kerültek ki a
szabályozási tervből. Legutóbb ugyanakkor arról is döntés született, hogy a Forrás
utca, Tó utca „befejezéseként” további (kiegészítő) területeket vásárlunk. Ebbe az
irányba az első lépések megtörténtek. Döntést igényel, hogy az így kialakuló néhány
telkek elegendők-e számunkra, vagy további telkek kialakítását is napirendre kell
tűzni; tegyük mindezt a rendezési terv által jelenleg biztosított keretek között, vagy a
rendezési terv módosításával? Megoldás lehet a kialakítandó telkek számának
meghatározása, amely kialakítások történhetnek akár több szakaszban is. Célszerű a
jelenlegi HÉSZ keretei között gondolkodni, de párhuzamosan a HÉSZ módosítása is
elindítható, további területek érdekében. Az önkormányzati kialakítású telek vételára
a kialakítás költségei és a mindenkori piaci ár között (tehát a piaci ár alatt) is
meghatározható, az ár és a forgalmi érték közötti részt „támogatásnak” tekintve.
Ennek „ellentételezéseként” természetesen további feltételeket (lásd iparterületnél
tárgyaltak) előírva. Véleményünk szerint hozható olyan döntés is, hogy a kialakított
telkeket az Önkormányzat kizárólag hegykői vásárlók részére értékesíti – ebből a
szempontból a „hegykői” fogalmát kell meghatározni (itt nem kizárólag a lakcímre
gondolunk, hanem pl. legalább 15 évet Hegykőn élt, itt járd óvodába, iskolába,
felmenői Hegykőn születtek, stb.). Mind ezekkel párhuzamosan az első lakáshoz
jutók támogatásáról szóló rendelet is felülvizsgálatra szorul, s akár ezen támogatási
forma megszüntetése is felmerülhet.
Kóczán Imre képviselő: Az előterjesztés nagyjából tartalmaz mindent, amire igény
lenne. Az Önkormányzat tulajdonában lévő területeken történő telekalakításhoz
HÉSZ módosítás kell. Az ingatlanok értéke nagyon felment, az ingatlanokat figyelve
az elmúlt 15-20 évben, már azt lehet mondani, hogy a harmadik tulajdonosnál
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vannak, az áruk pedig eladáskor mindig 1-2 millió forinttal növekedik. Ezt az
ingatlanszakma is felismerte, és gyakorlatilag kiterjesztette a vevői kört egész
Európára. A helyben maradni vágyó fiatalok így csak nagyon drágán tudnak
telekhez jutni, emiatt én úgy gondolom, az Önkormányzatnak feladata kell, hogy
legyen a helyben maradni vágyóknak valamilyen módon segíteni. Ha rendezési
tervet kell módosítani, akkor azt mielőbb el kell kezdeni, mert ha nem a mi
kezünkben vannak a területek, hanem vásárolnunk kell, félő, hogy az ugyanolyan
drága lesz, mint az új telkek esetében. És akkor abba a csapdába esünk, hogy
akarunk segíteni, de nekünk is sok pénzt kell erre áldozni. Javaslom, minél előbb
kezdjük el a HÉSZ módosítását és a telkek kialakítását.
Szigethi István polgármester: Teljesen egyetértek Imre álláspontjával, bár pár évvel
ezelőtt még máshogyan gondoltam. Nagyon sok, 70-80 db üres magántelek volt
eladó a faluban. Akkor már nem voltak önkormányzati tulajdonú telkek. Ezért 2007ben a további telekalakításokat kivettük a rendezési tervből. Mára megugrott az
építési kedv, így sajnos pont a hegykőiek nem juthatnak telekhez. Támogatom a
telkek kialakítását, és a rendezési terv módosítását is. Jó hír az építkezni vágyóknak,
hogy most is vannak olyan területek, ahol rendezési terv módosítása nélkül is
tudunk építési telkeket kimérni, tehát a legégetőbb igényeket ezzel ki tudjuk
elégíteni. Azonban nem kívánunk tömegével telkeket kialakítani! Ahogy az már
elhangzott, csak hegykői születésű, hegykői kötődésű személyeknek szeretnénk
telkeket értékesíteni. Hiszen maradjon meg az a koncepciónk, hogy Hegykő egy
csendes község legyen. Ne nőjük túl magunkat! Múlt héten elértük az 1500-as
lélekszámot, nem gondolom, hogy Hegykőből 3000-es lélekszámú nagyközséget
kellene csinálnunk. Az infrastruktúránk ezt mind nem indokolja, sőt ennek határt is
szab. Kóczán Imre képviselő-társam által említett fiatalok telekhez jutása ebbe
belefér, tehát ezt mindenképpen támogatom.
Dr. Gergely István képviselő: Szögezzük le, hogy ez tényleg a helybéli, most felnőtté
váló generáció telekhez jutását segíti és nem spekulatív célokat szolgál. Ezért
szeretném, ha garancia is lenne arra, ha nem építkeznek. Ez egyúttal árcsökkentő
hatású csakúgy, mint az, hogy már az Önkormányzat tulajdonában lévő területet
használjunk fel, hogy a területvásárlás ne legyen árfelhajtó hatású.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a hegykői fiatalok lakótelekhez
juttatása érdekében - megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a település mely részein lehetséges
további lakótelkek kialakítása azzal, hogy ez elsősorban az Önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanokon történjen”.
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
rész. A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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123/2016.(IX. 15.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a hegykői
fiatalok lakótelekhez juttatása érdekében - megvizsgálja annak
lehetőségét, hogy a település mely részein lehetséges további lakótelkek
kialakítása azzal, hogy ez elsősorban az Önkormányzat tulajdonában
lévő ingatlanokon történjen.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2016. december 31.
11. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester: A Képviselő-testület a témával legutóbb előző év
decemberi ülésén foglalkozott. Akkor, a 125/2015.(XII. 3.) határozatban a következő
döntés született: „Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hegykői 038/61
hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását, és azon ásványvíz palackozó üzem létesítését nem
támogatja, ugyanakkor van olyan ingatlan az Önkormányzat tulajdonában, amelyen – akár
területcserével – egy ilyen üzem megvalósítható. A Képviselő-testület a jelenleg rendelkezésére
álló információk alapján a hegykői 038/58 és a 038/59 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonását
sem támogatja, álláspontja szerint ugyanis az ingatlanokra tervezett üdülési-pihenésisportolási célú beépítés túlmutat a község hatályos helyi építési szabályzatában foglalt
beépítési feltételeken, mivel az adott övezet elsősorban a horgászatra alapozott üdüléssel,
pihenéssel kapcsolatos létesítmények, továbbá az azokhoz kapcsolódó ellátó-, vendéglátó-,
kereskedelmi és szolgáltató célú létesítmények épületeinek elhelyezésére szolgál”. Idén
tavasszal Wéber úr építész-tervezőivel: Koller Józseffel és Zambó Teréziával együtt
kereste fel hivatalunkat, ahol a terület beépítésére vonatkozó azon látványtervet
mutatták be, amely elviekben illeszkedik a rendezési tervhez, és amely terv
(javaslatunkra) utóbb a világörökségi tervtanács elé is került. A személyes
egyeztetésen konkrét írásos anyag előterjesztését kértük, egy megvalósíthatósági
ütemterv felállításával. Erre kaptuk a Képviselő-testület tagjainak is kiküldött
dokumentációt, amelyet teljes terjedelmében, változtatás nélkül csatoltunk. Amint
látjátok, ez köszönő viszonyban sincs azzal, amit kértünk. Mindig konkrét terveket
kérünk a döntésekhez. Wéber Úr azt is leírja az anyagban, hogy maga már nem
akarja megvalósítani ezt a tervet. Szeretné eladni egy külföldi vállalkozónak, akit mi
még nem láttunk. Szerintem a helyzet komolyságához hozzátartozna, hogy ha egy
vállalkozó 1 milliárd forintos beruházást szeretne végrehajtani, akkor eljönne
hozzánk, bemutatkozna és tárgyalna velünk. Ha komolyak a szándékaink ezzel
kapcsolatban, előszerződést kötnénk, bizonyos garanciákat kötnénk ki és így a terv
megvalósulhatna. Az Önkormányzat soha nem zárkózott el egy terület belterületbe
vonásáról, de mindig kértük a konkrét cél felvázolását. Ez a konkrét cél sosem jutott
el abba a fázisba, hogy megvalósítható legyen. A véleményem az, hogy ezt a területet
azért akarják belterületbe vonatni, hogy később magas vételárért eladható legyen. Ez
jogilag is aggályos, hiszen a földtörvény szerint sem lehet úgy belterületbe vonni
művelés alatt álló területet, hogy a belterületbe vonás konkrét célját, és
megvalósításának határidejét nem jelölik meg. Javaslatom: Wéber Úr komplett
tervdokumentációval és a befektetővel jöjjön el hozzánk tárgyalni.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hegykői 038/58 és a 038/59 hrsz-ú
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ingatlanok belterületbe vonásáról az ingatlanokon megvalósítandó konkrét fejlesztési cél, és a
megvalósítás ütemezése ismeretében, a beruházóval történő előzetes megállapodás alapján
dönt”.
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
rész. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
124/2016.(IX.15.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hegykői
038/58 és a 038/59 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról az
ingatlanokon megvalósítandó konkrét fejlesztési cél, és a megvalósítás
ütemezése ismeretében, a beruházóval történő előzetes megállapodás
alapján dönt.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2016. december 31.
12. Napirendi pont:
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A rendelet megalkotásával a jelenleg fennálló
jogszabálysértő állapotot kívánjuk megszüntetni, ugyanis a hasonló tárgyú, jelenleg
hatályos rendelet egyrészt még a REKULTIV Kft. szolgáltatása idején készült,
másrészt nem felel meg a hatályos jogi környezetnek. A rendelet megalkotásával
eddig arra vártunk, hogy a Hulladékgazdálkodási Társulás, és/vagy az STKH Kft.
olyan
egységes
rendelettervezetet
készítsen
elő,
amely
szerint
a
hulladékgazdálkodási szolgáltatás valóban történni is fog. Mivel az egységes
rendelettervezetre a mai napig hiába vártunk, a térségünkben született néhány
településen már megalkotott rendelet mintájára mi is javasoljuk a legalább a hatályos
jogszabályoknak megfelelő rendelet megalkotását. A rendelettervezetet kiküldtük.
Ezt követően dr. Jakab Zsolt jegyző részletesen ismertette a rendelet tervezetét.
Szigethi István polgármester javasolta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról
szóló
önkormányzati
rendelet
megalkotását, az előterjesztett rendelet-tervezet szerint.
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 13/2016.
önkormányzati rendeletet (14. melléklet).
13. Napirendi pont:
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A Kormányhivatal a Miniszterelnökség ellenőrzési
munkaterve alapján lefolytatott célvizsgálat keretében felülvizsgálta a HÉSZ-ről
szóló, 2007-ben alkotott, és az idei évben módosított rendeletünket. Mivel a rendelet
megalkotása óta a magasabb szintű jogszabályok jelentős mértékben megváltoztak,
amelyekkel viszont az önkormányzati rendeletnek harmonizálnia kellene,
törvényességi felhívásban hívta fel a Képviselő-testületet a rendelet egyes pontjainak
hatályon kívül helyezésére.
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Dr. Jakab Zsolt jegyző részletesen ismertette a törvényességi felhívást (15. melléklet) és
a rendelet tervezetét. Kiemelte, hogy a módosítás nem jár tartalmi változásokkal.
Szigethi István polgármester javasolta a község teljes közigazgatási területének helyi
építési szabályzatáról szóló 10/2007.(IX. 28.) rendelet módosításáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett rendelet-tervezet szerint.
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta a község teljes
közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 10/2007.(IX. 28.) rendelet
módosításáról szóló 14/2016. önkormányzati rendeletet (16. melléklet).
14. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester: Már a telepítésükkor is volt szó a településen működő
3 db közbiztonsági kamera üzemeltetési és karbantartási szerződéséről. Egyfelől a
kamerák és átjátszó antennák karbantartásáról, javításáról; másfelől a soproni
központ üzemeltetési költségeihez való hozzájárulásról van szó. A felsorolt feladatok
ellátását – a Soproni Önkormányzattal együttműködve – most szeretnénk rendezni.
Annál is inkább, mivel az egyik kameránk meghibásodott és jelenleg nem működik.
Másfelől Sopron is korszerűsítette a központját, és náluk is jelentkeznek fenntartási,
üzemeltetési költségek, amelyekhez arányosan hozzá kell járulnunk (Sopronon kívül
egyébként kizárólag Hegykőn és Fertőhomokon vannak ilyen térfigyelő kamerák). A
karbantartásra és a javításra vonatkozó szerződéstervezetet a telepítést végző cég –
kérésünkre - a napokban megküldte. A szerződés tervezetét kiküldtük. A
rendőrségen működő térfigyelő központ üzemeltetéséhez történő hozzájárulásról
ugyanakkor a Soproni Önkormányzat még mindig nem juttatta el megállapodás
tervezetét.
Szigethi István polgármester ismertette a szerződés tervezetét.
Szigethi István polgármester: Az egyik nem működő kamerát épp a héten javították
meg. 20 100 Ft a havi rendelkezésre állás átalánydíja. Megkértük a soproni Városi
Rendőrkapitányságot, hogy felénk is jelezzék a meghibásodást.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a településen működő 3
db közbiztonsági kamerát tartalmazó köztéri zártláncú videomegfigyelő rendszer
karbantartására és hibaelhárítására a Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft-vel
(székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 28.) kötendő – a jelen határozat mellékletét képező –
szerződést, és felhatalmazza Szigethi István polgármestert annak aláírására”.
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
rész. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
125/2016.(IX. 15.) képviselő-testületi határozat:
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Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a
településen működő 3 db közbiztonsági kamerát tartalmazó köztéri
zártláncú videomegfigyelő rendszer karbantartására és hibaelhárítására a
Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft-vel (székhely: 1073 Budapest,
Erzsébet krt. 28.) kötendő – a jelen határozat mellékletét képező –
szerződést, és felhatalmazza Szigethi István polgármestert annak
aláírására.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
15. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester: A 2016. évi Turisztikai Alapra a meghosszabbított
határidőig 5 pályázat érkezett, amelyeket a kiküldött táblázatban foglaltunk össze.
Völgyi János alpolgármester bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt (felesége
is a pályázók között szerepel) távol marad a szavazástól.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Turisztikai Alapról szóló
13/2015.(IX. 20.) rendelete alapján, az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016.(II. 24.) önkormányzati rendeletében erre a célra biztosított előirányzat terhére - a
Marben Kft. (9437 Hegykő, Mező u. 63.) részére a vendégszobákban lévő elavult televíziók
cseréjéhez 405 315 Ft, - Melkes Antalné (9437 Hegykő, Fürdő u. 4.) egyéni vállalkozó részére
a vendégszobák klimatizálásához 300 000 Ft, - a Sá-Ra TERMÁL Kft. (9437 Hegykő, Fürdő
u. 5.) részére a kempingben vizesblokk és konyha építéséhez 7 500 000 Ft, - Völgyi Jánosné
(9437 Hegykő, Mező u. 56.) egyéni vállalkozó részére a szálláshelyen mobil klíma és napernyő
beszerzéséhez 79 358 Ft, - a Wenergia Kft. (9437 Hegykő, Kossuth u. 74.) részére a spawellnes részleg bővítéséhez 6 700 000 Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatást állapít
meg. A Képviselő-testület felhatalmazza Szigethi István polgármestert a támogatási
szerződések megkötésére”.
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett
részt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – Völgyi János alpolgármester
szavazástól történő távolmaradása mellett - a következő határozatot hozta:
126/2016.(IX.15.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Turisztikai
Alapról szóló 13/2015.(IX. 20.) rendelete alapján, az Önkormányzat 2016.
évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II. 24.) önkormányzati rendeletében erre
a célra biztosított előirányzat terhére
- a Marben Kft. (9437 Hegykő, Mező u. 63.) részére a vendégszobákban
lévő elavult televíziók cseréjéhez 405 315 Ft,
- Melkes Antalné (9437 Hegykő, Fürdő u. 4.) egyéni vállalkozó részére a
vendégszobák klimatizálásához 300 000 Ft,
- a Sá-Ra TERMÁL Kft. (9437 Hegykő, Fürdő u. 5.) részére a kempingben
vizesblokk és konyha építéséhez 7 500 000 Ft,
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- Völgyi Jánosné (9437 Hegykő, Mező u. 56.) egyéni vállalkozó részére a
szálláshelyen mobil klíma és napernyő beszerzéséhez 79 358 Ft,
- a Wenergia Kft. (9437 Hegykő, Kossuth u. 74.) részére a spa-wellnes
részleg bővítéséhez 6 700 000 Ft
vissza nem térítendő pénzügyi támogatást állapít meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szigethi István polgármestert a
támogatási szerződések megkötésére.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2016. október 15.
16. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester: A civil szervezetek támogatására elkülönített alapból
100 ezer Ft maradt fenn a második fordulós pályázatokra. Egy ilyen érkezett be, a
kiküldött táblázat szerint.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról
szóló 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelet 7. §-a alapján, az Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 24.) önkormányzati rendeletében az Egyéb társadalmi
szervezetek és alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok
támogatására biztosított 1,2 millió forint előirányzat terhére a Szent Mihály-templom Kórusa
részére 100 ezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít, a pályázatában megjelölt
célra”.
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
127/2016.(IX.15.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil
szervezetek támogatásáról szóló 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelet 7.
§-a alapján, az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.
24.) önkormányzati rendeletében az Egyéb társadalmi szervezetek és
alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és
csoportok támogatására biztosított 1,2 millió forint előirányzat terhére a
Szent Mihály-templom Kórusa részére 100 ezer forint vissza nem térítendő
támogatást biztosít, a pályázatában megjelölt célra.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2016. október 15.
17. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester ismertette dr. Szemerédi László fogorvos kérelmét (18.
melléklet), amelyben egy fogászati lézer eszköz megvásárlásához kéri ellátási területének
önkormányzatai támogatását. Kiemelte: az eszköz 2,1 millió forintba kerül.
Dr. Gergely István képviselő: Ez a berendezés a hegykői rendelőben lesz?
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Ez egy hordozható eszköz.
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Dr. Gergely István képviselő: Nagycenk is támogatja a doktor urat?
Szigethi István polgármester: Tudomásunk szerint igen.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 300 000 Ft vissza nem térítendő
támogatást biztosít dr. Szemerédi László 6400 Kiskunhalas, Petőfi u. 14. székhelyű (fogorvosi
körzet székhelye: 9485 Nagycenk, Iskola u. 1.) fogorvos részére, a 9437 Hegykő, Szent Mihály
u. 26. szám alatti fogorvosi rendelőben (is) használandó DenLase 7W 980 nm típusú fogászati
lézer eszköz megvásárlásához”.
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
128/2016.(IX. 15.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 300 000 Ft vissza
nem térítendő támogatást biztosít dr. Szemerédi László 6400 Kiskunhalas,
Petőfi u. 14. székhelyű (fogorvosi körzet székhelye: 9485 Nagycenk, Iskola
u. 1.) fogorvos részére, a 9437 Hegykő, Szent Mihály u. 26. szám alatti
fogorvosi rendelőben (is) használandó DenLase 7W 980 nm típusú
fogászati lézer eszköz megvásárlásához.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2016. október 15.
18. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester Fehérgyarmat város polgármesterének levelét olvasta
fel, aki Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás elnökeként a június 21-i
jégverés károsultjai megsegítése érdekében fordult az önkormányzatokhoz.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100 000 Ft pénzadományt juttat a
Fehérgyarmati járás 7 településén 2016. június 21-én történt jégverés okozta károk
enyhítésére”.
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
129/2016.(IX.15.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100 000 Ft
pénzadományt juttat a Fehérgyarmati járás 7 településén 2016. június 21én történt jégverés okozta károk enyhítésére.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2016. október 15.
19. Napirendi pont:
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Szigethi István polgármester: A Belügyminisztérium idén is közzétette pályázati
felhívását szociális célú tűzifa beszerzésére. Hegykő Önkormányzata a 80 éven felüli
lakosság létszámára figyelemmel legfeljebb 144 m3 tűzifa vásárlására igényelhet
támogatást. Kemény lombos fafajta erdei m3-enkénti ára 14 000 Ft + ÁFA, ehhez kell
m3-enként 1 000,- Ft önrészt (összesen bruttó 182 880 Ft-ot), továbbá a településre
szállítás költségét biztosítani. A pályázati igény támogatása esetén önkormányzati
rendeletet kell alkotni az igénylés részletes feltételeiről. Javasoljuk a pályázat
benyújtását.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminiszter felhívására
pályázatot nyújt be - a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben
biztosított - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatására, 144 erdei m³ keménylombos fa megvásárlásához. A Képviselőtestület a tűzifa megvásárlásához 182 880 Ft önrészt biztosít az Önkormányzat 2016. évi
költségvetési általános tartaléka terhére. A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú
tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér, továbbá a szociális rászorultság és a 2016.
évi igénylés feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő
rendeletben szabályozza.”
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
130/2016.(IX. 15.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminiszter
felhívására pályázatot nyújt be - a Magyarország 2016. évi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvényben biztosított - a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatására, 144 erdei m³ keménylombos fa megvásárlásához. A
Képviselő-testület a tűzifa megvásárlásához 182 880 Ft önrészt biztosít az
Önkormányzat 2016. évi költségvetési általános tartaléka terhére. A
Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér, továbbá a szociális rászorultság és a 2016. évi
igénylés feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10.
napon hatályba lépő rendeletben szabályozza.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
20. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ismét
meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot,
felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok számára. Az önkormányzatoknak 2016.
október 3-ig lehet megküldeni erre vonatkozó nyilatkozatukat. Javasoljuk a
pályázathoz való csatlakozást.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Bursa
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Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. A
Képviselő-testület az Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának általános szerződési feltételeit
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása
során maradéktalanul az általános szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. A
Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a beérkezett és a pályázatokról hozott
döntését az elektronikus adatbázisban rögzíti. A Képviselő-testület felhatalmazza Szigethi
István polgármestert az Ösztöndíjpályázathoz szükséges önkormányzati jognyilatkozatok
megtételére”.
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
131/2016.(IX. 15.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni
kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2017. évi fordulójához.
A Képviselő-testület az Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának általános
szerződési feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az
általános szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a beérkezett és a
pályázatokról hozott döntését az elektronikus adatbázisban rögzíti.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szigethi István polgármestert az
Ösztöndíjpályázathoz
szükséges
önkormányzati
jognyilatkozatok
megtételére.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
21. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester: A Soproni Önkormányzat levélben kereste meg
Önkormányzatunkat, fejlesztési elképzeléseinek ismertetésével. Ez annyiban érint
minket, hogy a Lőverekben lévő 0527/8 hrsz-ú (vízmű) ingatlan 160/10.000-red
arányban Önkormányzatunk tulajdonában is van. A levelet a meghívóval
megküldtük.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
Önkormányzat 160/10 000-ed arányú tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban a
soproni 0527/8 hrsz alatt felvett 8 625 m2 területű „kivett vízmű” megnevezésű ingatlant
érintően Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint építtető, megvalósítsa a Lőverek
zöldterület fejlesztését, a Kertművek Kft. (vezető tervező: Hencz Olga okl. táj- és
kertépítészmérnök, K108-0394) által 2016. júliusban készített kiviteli tervdokumentációnak
megfelelően.”
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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132/2016.(IX. 15.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy az Önkormányzat 160/10 000-ed arányú tulajdonában lévő, az
ingatlan-nyilvántartásban a soproni 0527/8 hrsz alatt felvett 8 625 m2
területű „kivett vízmű” megnevezésű ingatlant érintően Sopron Megyei
Jogú Város Önkormányzata, mint építtető, megvalósítsa a Lőverek
zöldterület fejlesztését, a Kertművek Kft. (vezető tervező: Hencz Olga okl.
táj- és kertépítészmérnök, K108-0394) által 2016. júliusban készített kiviteli
tervdokumentációnak megfelelően.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
22. Napirendi pont:
a) Szigethi István polgármester ismertette Biacsics Gábor Hegykő, Mező u. 45. szám
alatti lakos árok lefedés iránti kérelmét. Bemutatta a helyszínen készített fotót.
Kiemelte, hogy az ároklefedés megtörtént, amelyhez ő személyesen hozzájárult; - a
fennmaradáshoz kérte a Képviselő-testület hozzájárulását.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Biacsics Gábor Hegykő, Mező u. 45.
szám alatti lakos kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmező tulajdonában lévő Hegykő,
Mező u. 45. szám alatti ingatlan előtti csapadékvíz elvezető árok lefedése – a kialakított módon
– fennmaradjon”.
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
133/2016.(IX. 15.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Biacsics Gábor
Hegykő, Mező u. 45. szám alatti lakos kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a
kérelmező tulajdonában lévő Hegykő, Mező u. 45. szám alatti ingatlan
előtti csapadékvíz elvezető árok lefedése – a kialakított módon –
fennmaradjon.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
b) Szigethi István polgármester Ratatics Nikolett Hegykő, Jókai u. 58. szám alatti
lakos árok lefedésére irányuló kérelmét olvasta fel. Bemutatta a helyszínről készített
fotót. Kiemelte: az előző szituációval ellentétben az árok teljes lefedését nem
támogatja, hiszen nagy esőzés esetén a szomszéd udvarába folyna be a víz.
Legfeljebb egy rácsos lefedést javasol középen víznyelővel, a hídtól a hátsó részig.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ratatics Nikolett Hegykő, Jókai u.
58. szám alatti lakos kérelmére – arra tekintettel, hogy saroktelek ingatlanról van szó hozzájárul a kérelmező tulajdonában lévő Hegykő, Jókai u. 58. szám alatti ingatlan előtti
csapadékvíz elvezető árok, hídtól a Jókai utca 56. számú ingatlanig tartó szakaszának 11 méter
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hosszúságban történő lefedéséhez, az alábbi feltételekkel: - az árokba, annak keresztmetszetéhez
igazodó átereszeket kell lerakni; - az árok fölé – a szakasz közepénél – tisztításra is alkalmas
víznyelő rácsot kell beépíteni”.
”.
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
134/2016.(IX. 15.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ratatics Nikolett
Hegykő, Jókai u. 58. szám alatti lakos kérelmére – arra tekintettel, hogy
saroktelek ingatlanról van szó - hozzájárul a kérelmező tulajdonában lévő
Hegykő, Jókai u. 58. szám alatti ingatlan előtti csapadékvíz elvezető árok,
hídtól a Jókai utca 56. számú ingatlanig tartó szakaszának 11 méter
hosszúságban történő lefedéséhez, az alábbi feltételekkel:
- az árokba, annak keresztmetszetéhez igazodó átereszeket kell lerakni;
- az árok fölé – a szakasz közepénél – tisztításra is alkalmas víznyelő
rácsot kell beépíteni.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
Kóczán Imre képviselő: Ez a tulajdonosok érdeke. Előttem is le van fedve az árok; az állami közútkezelő 6 méterenként kérte víznyelő beépítését.
Dr. Jakab Zsolt jegyző a témához kapcsolódóan arról tájékoztatott, hogy a Soproni
Vízmű Zrt. vezérigazgatója levelében a szennyvízcsatorna-hálózatba illegálisan
bekötött csapadékvizek problémájára hívta fel az önkormányzatok figyelmét, amely
különösen szélsőséges időjárási körülmények között, rendkívüli esőzések idején
okozhat jelentős gondot. Hozzáfűzte: nyílt árokba és zárt csapadékcsatornába is csak
annak kezelője, például a helyi önkormányzat hozzájárulással lehet csapadékvizet
bekötni.
Dr. Gergely István képviselő: Arról nem is beszélve, hogy a szennyvízcsatornába
bekötött víz a tisztítóüzembe kerül, és ha az túlterhelődik, jelentős többletköltséget
okozhat. Másik kérdésem a témában: mi van az illegálisan lefedett árkokkal
(gondolok itt a Kisérek utcára és mellékutcáira)? Ha felszólítunk a
szennyvízcsatorna-hálózatba
történő
illegális
csapadékvíz-bekötések
megszüntetésére, az illegális ároklefedések megszüntetésére is felszólíthatnánk…
23. Napirendi pont:
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Többféle finanszírozási alap létezik a vízi-közmű
rendszereket illetően. Az egyik a vízi-közmű vagyon után, a vízmű által fizetett
bérleti díj, amely egy közös pénzügyi alapba kerül, és ebből a vízmű beruházásában
rekonstrukciókat hajtanak végre. Ebből cserélik ki például az ivóvíz
gerincvezetékeket, amikor mi egy új utat szeretnénk felújítani. A másik pénzügyi
alap a közműfejlesztési hozzájárulásokból képződik: ezeket a vállalkozások fizetik,
amikor ivóvíz-, vagy szennyvíz kapacitást igényelnek. Ezek a pénzek hozzánk
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folynak be. Hegykő esetében ennek összege jelenleg valamivel több mint, 2 millió
forint. Ez a pénz csak a vízi-közműre fordítható. Történhet ebből fejlesztés,
rekonstrukció, felújítás. A Soproni Vízmű Zrt. javaslatot tett ennek az összegnek a
felhasználására. A javaslat az, hogy elavult, nem korszerű, talán egészségre sem túl
előnyös ólomvezetékekkel készült házi ivóvíz bekötéseket szüntetne meg és
korszerűsítene. Mivel ezt a pénzt mi kezeljük céltartalékba helyezve, nekünk kell erre
rábólintanunk, hogy elfogadjuk-e, támogatjuk-e ezt a gondolatot. A vízmű erre még
az idei évben szeretne sort keríteni. Ha egyetértünk vele, kötünk velük egy
szerződést, átadjuk a pénzt, és a beruházásukban megvalósul a felújítás.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
Önkormányzathoz korábban befizetett közműfejlesztési hozzájárulás összegét a Soproni
Vízmű Zrt. a településen található, felújításra szoruló ólom anyagú ivóvíz-bekötések cseréjére
használja fel. A Képviselő-testület felhatalmazza Szigethi István polgármestert a
felhasználáshoz szükséges szerződések megkötésére”.
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
135/2016.(IX. 15.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy az Önkormányzathoz korábban befizetett közműfejlesztési
hozzájárulás összegét a Soproni Vízmű Zrt. a településen található,
felújításra szoruló ólom anyagú ivóvíz-bekötések cseréjére használja fel.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szigethi István polgármestert a
felhasználáshoz szükséges szerződések megkötésére.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2016. december 31.
24. Napirendi pont:
Szigethi István polgármester: Idén 2 millió forintot utaltunk át az Önkéntes Tűzoltó
Egyesületnek az új tűzoltószertár kialakításához. Az összeg sajnos elfogyott. Kb. 5
millió forint értékű munkát már elvégeztek. További 4 millió forintot javaslok
megszavazni támogatásként erre a célra. Ez főként anyagköltségre megy, hiszen a
tűzoltók jelentős társadalmi munkát is végeznek.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 000 ezer Ft támogatást biztosít a
Hegykői Önkéntes Tűzoltó Egyesület (székhely: 9437 Hegykő, Kossuth u. 62.) részére a Szent
Mihály utca 13. szám alatti épület tűzoltószertár céljára szolgáló helyiségeinek belső
kialakítására”.
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
136/2016.(IX. 15.) képviselő-testületi határozat:
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Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 000 ezer Ft
támogatást biztosít a Hegykői Önkéntes Tűzoltó Egyesület (székhely: 9437
Hegykő, Kossuth u. 62.) részére a Szent Mihály utca 13. szám alatti épület
tűzoltószertár céljára szolgáló helyiségeinek belső kialakítására.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2016. október 15.
25. Napirendi pont:
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Önkormányzati (közös) hivatalunknak - az augusztus végén
megjelent – 257/2016.(VIII. 31.) Korm. rendelet alapján 2017. január 1-ig csatlakoznia
kell az ún. ASP rendszerhez. Az ASP (Application Service Providing) egy
alkalmazás-szolgáltatás, amelynek keretében a felhasználók a tevékenységük
támogatásához szükséges ügyviteli, vagy egyéb szoftvereket úgy veszik igénybe,
hogy interneten keresztül kapcsolódnak a szolgáltatónál elhelyezett szerverekhez, az
ezeken működő adatbázisokhoz és az adatokat kezelő programokhoz. A felhasználói
gépeken csak egy egyszerű böngészőprogramnak kell futnia és (külön erre a célra
kiépített) internet kapcsolattal kell rendelkeznie. A mi esetünkben ez azt jelenti, hogy
jövő év elejétől a gazdálkodási és az adó szakrendszert, majd 2017-től további ASP
szakrendszereket kell alkalmaznunk (az eddig használt pl. könyvelő program
helyett). Az ASP-ről (akit érdekel) további infók elérhetők az ASP Központ internetes
oldalán. A csatlakozás óriási feladatot ró ránk: fel kell készíteni informatikai
rendszereinket a csatlakozásra, felül kell vizsgálni és módosítani kell
(információbiztonsági és iratkezelési) szabályzatainkat, el kell sajátítani az új
szoftverek használatát, ehhez oktatásokokon kell részt venni, és az adatbázisainkban
meglévő temérdek adatot feljavítva, migrálni kell az új rendszerekbe. A kormány a
felkészüléshez – a fenti feladatok ellátáshoz - 6 millió Ft támogatást biztosít EU-s
forrásból. A támogatásra viszont – formálisan – pályáznunk kell. A támogatás 100%
mértékű, önrészt nem igényel. Közös önkormányzati hivatalok esetében kizárólag a
székhely település önkormányzata, azaz Hegykő pályázhat. Viszont ehhez a társ
önkormányzatok felhatalmazó határozata is szükséges. Fertőhomok és Hidegség
ezeket a határozataikat meghozták.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az
Önkormányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 114. §-ában, továbbá az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.(VIII. 31.)
Korm. rendeletben meghatározottak szerint – az önkormányzati ASP rendszerhez történő
csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza Hegykő község, mint a Hegykői
Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) székhelye szerinti önkormányzat
polgármesterét, hogy a Hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
azonosító jelű „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be, és a támogatási jogviszony
létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Hegykő Község
Önkormányzata, mint a Hivatal tagja nevében és javára.”
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Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
137/2016.(IX. 15.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében,
hogy az Önkormányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, továbbá az önkormányzati ASP
rendszerről szóló 257/2016.(VIII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak
szerint – az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási
kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza Hegykő község, mint a
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) székhelye
szerinti önkormányzat polgármesterét, hogy a Hivatalt alkotó
önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű
„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be, és a
támogatási
jogviszony
létrejötte
esetén
a
kedvezményezetti
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Hegykő Község Önkormányzata,
mint a Hivatal tagja nevében és javára.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
26. Napirendi pont:
Dr. Gergely István képviselő: A Patak utca – Kossuth utca csomópont szerintem
jelenleg nem méltó jelenlegi állapotában Hegykőhöz. Ez egy frekventált hely, de van
itt egy meglehetősen csúnya betonjárda. Én azt szeretném, ha ezt egy úttervező
mérnök a kor követelményének megfelelően sok zöld területtel, virágokkal esetleg
szükség szerinti pakoló kialakításával megtervezné, a lehetőségek szerint. A
tervezési megbízás adásáról szeretnék most szavazást kezdeményezni.
Szigethi István polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra:
„Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli az FROAD Kft-nél
(székhely: 9400 Sopron, Mikes Kelemen u. 4.) a Patak utca Kossuth utca–Alsószer utca
közötti szakasza mentén az út és a járda között virágosított sziget(ek), továbbá gépjármű
várakozó hely(ek) kialakítása engedélyezési tervének elkészítését”.
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 6 fő vett
részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
138/2016.(IX. 15.) képviselő-testületi határozat:
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli az
FROAD Kft-nél (székhely: 9400 Sopron, Mikes Kelemen u. 4.) a Patak utca
Kossuth utca–Alsószer utca közötti szakasza mentén az út és a járda
között virágosított sziget(ek), továbbá gépjármű várakozó hely(ek)
kialakítása engedélyezési tervének elkészítését.
Felelős: Szigethi István polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.

30

27. Napirendi pont:
a) Dr. Jakab Zsolt jegyző: 2016. október 1. és november 8. között a Központi
Statisztikai Hivatal mikrocenzust (kis népszámlálást) tart. A minta a lakások 10%-ára
terjed ki, így mintegy 1 millió embert érint. A 2016. évi mikrocenzus mintájába
Hegykő is bekerült. A mikrocenzust törvény rendeli el, a kiválasztott lakásokban
lakók részvétele kötelező. A mikrocenzus adatfelvétele két szakaszban történik, az
időszak elején interneten keresztül lehet válaszolni a kérdőívekre, ezt követően pedig
számlálóbiztosok végzik az összeírást. Az internetes önkitöltés időtartama 2016.
október 1–9., az összeírási időszak 2016. október 10–november 8. A számlálóbiztosok
tehát hegykői családokat is felkeresnek.
b) Dr. Jakab Zsolt jegyző: A helyi adókról szóló rendeltünkben szabályozott kétféle
idegenforgalmi adó mérték a Kormányhivatal törvényességi felhívását követően
egészen a Kúria önkormányzati tanácsáig jutott. A Kúria azt állapított meg, hogy a 9.
§ (2) bekezdése - amely erről szól - törvényellenes, ezért jövő január 1-jei hatállyal
megsemmisíti. Magyarán: nem adtak nekünk igazat. Az érdekesség az indokolásban
rejlik: „mivel gyakorlatában elsőként vizsgál idegenforgalmi helyi adórendeletet, ezért
előjáróban a Kúria -- a KSH adataira is támaszkodva -- áttekintette néhány idegenforgalmi
szempontból frekventált település tárgykörben alkotott szabályozását (Hajdúszoboszló, Siófok,
Zalakaros, Hévíz, Gyula, Balatonfüred, Sopron, Bük, Eger, Debrecen, Zamárdi, Tihany,
valamint Budapest Főváros egyes kerületei). A véletlenszerűen kiválasztott szabályozások
egyezőek voltak abban, hogy ahol a települések az idegenforgalmi adó alapjául a Helyi adó tv.
32. § a) pont 1. alpontja szerinti, a megkezdett vendégéjszaka mint adóalaphoz rendelt tételes
összegű adómegállapítást választották, azokban az esetekben az adó mértéke a település
egészére kiterjedő, egységes mértékben került meghatározásra.” Tehát azért jogszabálysértő
a mi rendeletünk az eltérő mértékekkel, mert a Kúria megnézte az egyébként
frekventált településeket, és ezek egyetlen adómértéket használnak? Ez vicces… A
Kúria nyilván próbált még az indokolásban más érveket is felhozni, ezekben igazából
semmilyen újdonság nincs. Akit érdekel, annak odaadom, ezt most nem kívánom
részletezni. A döntés elvi tartalmához két pontot idéznék még. Az egyik: „Az
idegenforgalmi adónak konkrétan megragadható kettős célja van: idegenforgalmi adó célja
részben annak garantálása, hogy a nem állandó lakos vendég maga is járuljon hozzá az általa
igénybe vett vagy igénybe veendő kommunális szolgáltatások és a helyi közszolgáltatások
költségeihez. Másrészt viszont az idegenforgalmi adó tételezett célja az is, hogy a
megnövekedett turizmus okozta esetleges negatív környezeti externáliák költségeit az
önkormányzat az adó alanyaira, a nem állandó lakos vendégekre terhelje.” Ha ez így van,
akkor mi, mint önkormányzat, aki a kommunális terheket viseljük, aki a
megnövekedett környezeti externáliák költségeit finanszírozzuk, mi nem
mondhatjuk azt, hogy ettől 400 forintot, attól meg 200 forintot kérünk? A másik: „A
megkezdett vendégéjszakák, mint adóalaphoz (Helyi adó tv. 32.§ a) pont 1. alpont) kapcsolódó
egységes tételes adómérték (verseny)semleges. Semmilyen tekintetben nem tesz különbséget az
egymással azonos piacon versenyző és eltérő minőséget képviselő szálláshelyek között (kínálati
oldal), valamint az azokat igénybe vevő adóalanyok között sem (keresleti oldal).” Mi
pontosan erre hivatkoztunk: akinek csak 2-3 ezer forintos szállásdíjra van pénze, az
ne fizessen ugyanúgy 400 forintot, mint az, aki a 15 ezer forintos szállásdíjat is meg
tudja fizetni, mert van egy olyan adóelv a törvényben, hogy az adókötelezettség
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szabályainak kialakításakor igazodni kell az adózók teherbíró képességéhez. Tehát
én azt gondolom, hogy ez a hivatkozás gyenge. Azt meg egyenesen mókás a Kúria
részéről indokként felhozni, hogy egyes települések miként oldják meg ezt a kérdést.
Az új adóügyi referensünk Marchininé Hanzséros Zsuzsanna (Kreiter-Reinhoffer
Réka anyai örömök elé néz és volt egy ilyen személyzeti váltás a hivatalon belül),
részt vett Győrben egy cég által szervezett, helyi adókkal kapcsolatos
továbbképzésen. Ezt a Veszprém Megyei Kormányhivatal egyik főosztályvezetője
tartotta. Az előadáson arra kapta fel a fejét Zsuzsa, hogy az előadó felemlítette a
Kúria, hegykői idegenforgalmi adómértékkel kapcsolatos döntését. Elmondta, ő sem
érti, miért „meszelte el” a Kúria a rendeletünket, hiszen nem tud olyan szabályról,
mely tiltaná a két adómérték használatát. Külön kiemelte: szerinte is nevetséges,
hogy a Kúria arra alapoz egy döntést, hogy más önkormányzatoknál mi a gyakorlat.
A beadványunkban megkértük a Kúriát, hogy ha hatályon kívül kívánja helyezni a
rendelet adómértékekre vonatkozó szakaszait, akkor ezt 2017. január 1-jei hatállyal
tegye meg. Ennek a kérésünknek szerencsére eleget tett a Kúria. Így a következő
ülésen fogjuk tárgyalni az adórendelet módosításáról szóló rendeletet. A megoldás
egyébként megvan: egységesen 400 Ft-os adómértéket vezetünk be 2017. január 1-től
azzal, hogy az egyéb szálláshelyeken vendégéjszakát eltöltő személyek részére 50%
adókedvezményt biztosítunk.
c) Dr. Jakab Zsolt jegyző: A Fertő-táj világörökség kezelési tervéről
kormányrendelet-tervezet jelent meg a napokban. Akit érdekel, annak átküldöm.
d) Dr. Jakab Zsolt jegyző: A buszváróval, kerékpártárolóval kapcsolatban elhangzott
a beszámolóban, hogy megnéztük a helyszínt Koller József tervezővel és kollégájával.
Azért velük, mert ők tervezték a meglévőket is. Úgy tűnik, megtaláltuk az
építmények megfelelő helyét. A buszváró a bicikliút déli oldalán lesz. Innen jól látni
az érkező autóbuszt. A fedett kerékpártároló a Patak utca – Kossuth utca
csatlakozásában, a három gépjárműparkoló végéhez kerül. A parkoló felől lesz a zárt
oldala, és a bicikliút felől alakítunk ki egy kis járdát: itt lehet majd betolni a
kerékpárokat. Ez azért is jó, mert aki a bicikli úton jön, egyszerűen csak
bekanyarodik balra, aki a Patak utcáról jön, ő pedig egy kis kunkorral
visszakanyarodik. Az odatámasztott kerékpárok nem karcolják össze az autókat.
Ehhez készült egy bemérési helyszínrajz. Meg kell nézni a közműveket, de úgy tűnik,
tudunk fölé építeni. Elvileg október 5-re kész a terv, ha előbb meglenne, szeretnénk
költségelni, hogy idén elkészülhessen.
e) Dr. Jakab Zsolt jegyző: Az idegenforgalmi adó bevallások alapján a szállásadók
Hegykőn az év első hét hónapjában 64 032 vendégéjszakát regisztráltak, amely az
előző év azonos időszakához képest 4,4%-os emelkedést mutat.
f) Dr. Jakab Zsolt jegyző: A kenutárolóval kapcsolatban a Nemzeti Park azt mondta,
hogy Natura 2000-es hatástanulmányt kell készíteni. Megbíztunk egy szakmérnököt,
Dr. Kalmár Sándort, aki kért egy állásfoglalást a természetvédelmi hatóságtól.
Írásbeli válaszuk lényege, hogy hatósági engedélyükkel ezt meg lehet építeni, és azt
is engedélyezik, hogy beléphessünk oda a kenutúrák alkalmával. Ezt nem kell
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minden alkalommal megkérni, lehet egy egyéves időszakra is előre. A létesítési
engedélyt megkértük a természetvédelmi hatóságtól, várjuk, hogy megjöjjön.
Biztonság kedvéért a vízügyi hatóságtól is kértünk egy állásfoglalást: ugyan szóban
azt jelezték, hogy nemigen tudnak ilyet kiadni, mert nem tudják értelmezni a saját
jogszabályaikat. Tehát erre nem biztos, hogy várni fogunk. Ha megérkezik a
természetvédelmi hatóságtól az engedély, akkor már tavasszal neki lehetne állni
építkezni. Ez a szándékunk.
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g) Dr. Jakab Zsolt jegyző: Az év első negyedévében óriási plusz munkát jelentetett a
fertőhomoki önkormányzatot érintő ÁSZ ellenőrzés, amely a hivatalra is kiterjedt.
Hiába vártuk azóta is az ellenőrzést lezáró jegyzőkönyvet, ilyet nem kaptunk. E
helyett újabb ÁSZ ellenőrzés indult, ezúttal Hidegség Önkormányzatát érintően.
Amikor utána érdeklődtünk, hogy miért indítottak újabb ellenőrzést egy, a közös
hivatalhoz tartozó másik önkormányzattal szemben – amely ráadásul mintegy 70%ban azonos dokumentációkra vonatkozik, mint az előző, még le nem zárt vizsgálat –
akkor hívták fel a figyelmünket egy, júniusban érkezett levelükre. Ennek első
bekezdésében arról írnak, hogy megkezdték az ellenőrzést, a második bekezdésben
két sor arról szól, hogy mivel nem tártak fel kockázatot, az ellenőrzést lezárják, az
utolsó mondatban pedig megköszönik az együttműködést. Erre nyilatkozta az
ügyintéző szóban, hogy további dokumentumokat már ne várjunk tőlük,
jegyzőkönyvet sem küldenek; - így hiába dolgoztunk három hónapot az ellenőrzés
során, még azt sem tudjuk meg, mi az, ami megfelelő volt, s mi az, ami esetleg nem…
Mindenesetre, most Hidegség vonatkozásában kezdhetjük elölről az egészet. A
kollégákat azzal bíztattam, hogy így legalább a kért dokumentumok nagy része be
van már szkennelve…
h) Dr. Jakab Zsolt jegyző: Egészségügyi tárgyú rendeletek megalkotását várja az
önkormányzatoktól a Kormányhivatal. Mi ezzel sosem foglalkoztunk, de szerintem a
többi önkormányzat sem. Az egészségügyi törvény szerint szükséges megalkotnunk
egy önkormányzati rendeletet, amelyben az egészségügyi alapellátás körzetét
meghatározzuk. Úgy gondolom, egy városban fontosabb, hogy melyik utcák
tartoznak azonos háziorvosi, fogorvosi, védőnői körzetbe. Ami esetünkben nem nagy
kérdés: a három község alkot egy háziorvosi és védőnői körzetet, az ügyelet és a
fogorvosi ellátás szempontjából vannak még hozzánk tartozó más települések. Egy
rendelet-tervezetet kell készítenünk, amit a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet
véleményez. A rendeletet ezt követően lehet megalkotni. Ha ebben a kérdésben
eljutunk a megoldásig október 15-ig, erről tájékoztatlak benneteket, és esetleg egy
rendkívüli ülés keretében dönthetünk róla. A rendeletnek semmilyen különösebb
hatása nincs, azt írjuk le benne, hogy az egyes ellátások körzetei miként működnek
jelenleg is.
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Szigethi István polgármester az ülést 20 óra 25
perckor bezárta.
Kmf.

Szigethi István
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző
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Melléklet:
1. melléklet (meghívó);
2. melléklet (jelenléti ív);
3. melléklet (beszámoló a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott
határozatokról);
4. melléklet (iskolai beszámoló);
5. melléklet (óvodai beszámoló);
6. melléklet (emlékeztető, óvodabővítés ügyben);
7. melléklet (melléklet a képviselő-testület 118/2016.(IX. 15.) határozatához – óvodai
SZMSZ);
8. melléklet (szöveges tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi
helyzetéről szóló tájékoztatóhoz);
9. melléklet (módosuló előirányzatok jegyzéke);
10. melléklet (kiegészítő táblázatok az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 24.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez);
11. melléklet (melléklet a 119/2016.(IX. 15.) képviselő-testületi határozathoz - tájékoztató
az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről);
12. melléklet (12/2016.(IX. 25.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról);
13. melléklet (FKC Hegykő beszámolója);
14. melléklet (13/2016. (IX. 25.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról);
15. melléklet (törvényességi felhívás);
16. melléklet (14/2016.(IX. 25.) önkormányzati rendeletet a község teljes közigazgatási
területének helyi építési szabályzatáról szóló 10/2007.(IX. 28.) rendelet
módosításáról);
17. melléklet (melléklet a 125/2016. (IX.15.) képviselő-testületi határozathoz – a
Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft-vel kötendő szerződés tervezete);
18. melléklet (dr. Szemerédi László fogorvos kérelme).

