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J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 
19-én (kedden) 17,30 órai kezdettel megtartott üléséről. 
 

Ülés helye:  Fertőhomok, Önkormányzat ülésterme  
 
Jelen vannak: Horváth Attila  polgármester 
   dr. Jakab Zsolt  jegyző 

 

Iliásné Pozsgai Anna képviselő 
Kertész Norbert  képviselő 
Nagyné Kovács Erika képviselő 

Meghívott: 
   Egyed Mária   szolgáltató központ vezetője 
   Vargháné Horváth  
   Bernadett   óvodavezető  

Jurinkovits József Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke 

 
Horváth Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel annak valamennyi, 3 tagja jelen van. 
Napirendnek a meghívóban közölt témákat javasolta azzal, hogy új 6. napirendi 
pontként a képviselő-testület döntsön a temetőkataszter elkészítésének 
megrendeléséről. Szociális ügyben kérelem nem érkezett.  
 
A képviselő-testület a napirendet egyhangúlag jóváhagyta.  
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 3 fő 
vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

10/2013.(III. 19.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 
március 19-ediki ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
1. Napirendi pont: 
Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről  
Előadó: Horváth Attila polgármester 
Meghívott előadó: Egyed Mária, a Szolgáltató Központ vezetője  
 
 

http://www.fertohomok.hu/
mailto:fertohomok@fertohomok.hu
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2. Napirendi pont: 
Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekvédelmi- és gyermekjóléti 
feladatainak 2012. évi ellátásáról 
Előadó: Horváth Attila polgármester 
3. Napirendi pont: 
A Tündérrózsa Óvoda Fertőhomoki Óvoda-bölcsőde 
Tagintézményének csoportbővítéssel járó átszervezéséhez szükséges 
véleményezési eljárás megindítása 
Előadó: Horváth Attila polgármester 
Meghívott: Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető 
4. Napirendi pont: 
Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 
elkészítése 
Előadó: Horváth Attila polgármester 
5. Napirendi pont: 
A helyi közbeszerzési terv összeállítása 
Előadó: Horváth Attila polgármester 
6. Napirendi pont: 
Döntés temetőkataszter elkészítésének megrendeléséről  
Előadó: Horváth Attila polgármester  
7. Napirendi pont: 
Tájékoztatók, bejelentések 
Előadó: Horváth Attila polgármester  

 Felelős: Horváth Attila polgármester  
Határidő: azonnal  

 
Horváth Attila polgármester beszámolt a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben 
hozott határozatokról (beszámoló mellékelve).  
 
A képviselő-testület a beszámolót egyhangúan tudomásul vette.  
 
(Nagyné Kovács Erika képviselő 17 óra 41 perckor megérkezett az ülésre, így a 
képviselő-testület jelenlévő tagjainak létszáma 4 főre bővült.) 
 
1. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester: Nagy szeretettel köszöntöm Egyed Máriát, a 
szolgáltató központ vezetőjét. A beszámolót a képviselők megkapták (beszámoló 
mellékelve), kérem, ahol szükségesnek tartsa, egészítse ki). 
 
Egyed Mária szolgáltató központ vezető: Egy lényeges változás történt 2013-tól, 
átkerültünk a Soproni Nevelési Tanácsadó területére. Ezzel megoldódhat a 
gyerekpszichológusi probléma, hiszen nem kell Csornára menni. A gyámhivatal 
szintén átkerült a soproni járáshoz, Fertődön egyelőre átmenetileg megmaradt a 
kirendeltség.  
 
Horváth Attila polgármester: Öröm, hogy egetverő problémákról nem hallunk.  
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Jurinkovits József elnök, Horvát Nemzetiségi Önkormányzat: Köszöntöm Egyed 
Máriát. Jó beletekinteni a beszámolóba a szociális szolgáltatást illetően. Koromnál 
fogva mondhatom, hogy megéltem, amikor erre még nem volt szükség. Az időseket 
a családjuk életük végéig ellátták. Ez az 50-es évektől változott meg, és nem az 
emberek hibája. De, hogy e helyett van ez a szociális ellátó rendszer, ennek örülök. 
Volt két fiatalkorúval szemben szabálysértési eljárás. Ez mit jelent?  
 
Egyed Mária szolgáltató központ vezető: Sajnos volt két fiatal, akikkel szemben az 
ügyészségtől megkeresést kaptunk. Rájuk kell jobban figyelnünk. Próbáljuk őket 
visszaterelni a helyes útra, amíg pártfogó felügyeletet nem kapnak.  
 
Iliásné Pozsgai Anna képviselő: Előfordulnak iskolai hiányzások? 
 
Egyed Mária szolgáltató központ vezető: Általános iskolában elenyésző, 
középiskolában jelentős. A fiatalok figyelnek arra, hogy az 50 órát ne lépjék túl, de 
volt a területünkön olyan, akinél a családi pótlékot felfüggesztették, sőt bírságot is 
kiszabhat a kormányhivatal.  
 
Jurinkovits József elnök, Horvát Nemzetiségi Önkormányzat: Működik még a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás?  
 
Egyed Mária szolgáltató központ vezető: Jelenleg egy magáncég végzi, ehhez 
nekünk nincs közünk. Térítési díj ellenében lehet igénybe venni. Fertőszentmiklóson 
a gyermekjóléti szolgálat egyik munkatársánál lehet ez ügyben érdeklődni.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A napokban megkaptuk a házi segítségnyújtás intézményi 
térítési díjának megállapítására vonatkozó javaslatot. Korábban erről rendeletet 
alkottunk. A szociális törvény szerint azonban a társulásban fenntartott intézmények 
esetében a társulási megállapodásban ki kell jelölni, hogy melyik önkormányzat 
alkotja meg a díjrendeletet. Reméljük, a társulási megállapodás felülvizsgálata során 
ez megtörténik.  
 
Egyed Mária szolgáltató központ vezető: A három településen jelenleg hat 
ellátottunk van, ebből Fertőhomokon kettő. Az eddigi 145,- Ft-ról 80,- Ft-ra csökken a 
rezsióradíj, mivel a költségeinkre a normatíva kellő fedezetet biztosít. Itt jegyezném 
meg, hogy előnyös volna egy elektromos kerékpár beszerzése – ha az ötletet 
támogatnák az önkormányzatok. Ezzel ugyanis nyáron kiválthatnánk az 
autóbuszbérletet.  
 
Horváth Attila polgármester: Támogathatónak gondolom, de egységesen kellene 
előmozdítani. Javaslom, kezdeményezzék az önkormányzatok felé.  
 
Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel 
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Egyed 
Mária szolgálatvezető beszámolóját a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről.” 
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Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 4 fő 
vett rész. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

11/2013.(III. 19.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Egyed Mária szolgálatvezető beszámolóját a 
gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről. 
Felelős: Horváth Attila polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

2. Napirendi pont:  
Dr. Jakab Zsolt jegyző ismertette az önkormányzat gyermekvédelmi- és 
gyermekjóléti feladatainak 2012. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést.  
 
Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel 
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 
Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített – 
a határozat mellékletét képező – átfogó értékelést.” 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 4 fő 
vett rész. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

12/2013.(III. 19.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 
az Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról készített – jelen határozat mellékletét képező – 
átfogó értékelést.  
Felelős: Horváth Attila polgármester  
Határidő: 2013. május 30. 

 
3. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester: Köszöntöm Vargháné Horváth Bernadett 
óvodavezetőt, aki az ülés előtt kiosztott kimutatás alapján, az óvodabővítés humán 
költségeit terjeszti elénk. Volt szó róla, hogy terveztessük meg az új csoportszoba 
kialakításának tárgyi oldalát. Az első gondolat az volt, hogy a sarok beugróban a 
vizesblokk megteremthető. Ez nem igazán jó megoldás, és ÁNTSZ részéről is 
kérdéses, hogy átmegy-e. A következő gondolat, hogy az irodaszobát használjuk fel. 
Az iroda kettéosztásával is közelben van minden, viszonylag kis költséggel 
kialakítható. Zajlik az ÁNTSZ előzetes véleménykérése. Én azt mondtam, hogy a 
radiátorcserére tervezett 1,5 millió forint + ÁFA összegbe az átalakítás belefér.   
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző ismertette az újabb óvodai csoport megszervezésének 
személyi kiadásait, a bevételeket 15 fős gyermekszám növekedéssel modellezve 
(mellékelve).  
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Dr. Jakab Zsolt jegyző: Összefoglalva: kedvezőbbnek tűnik a helyzet financiálisan, 
mint, ahogy gondoltuk. A végleges döntésig a véleményezési eljárás megindítását 
javaslom. Pontosabban ennek kezdeményezését Hegykő Község Önkormányzatánál, 
mivel alapítóként erre ő jogosult – és majd az átszervezésről szóló döntéshozatalra is. 
Természetesen az ismertetett költségek mellett merülhetnek fel dologi (rezsi) 
költségek is, és számolni kell egyszeri kiadással a csoportszoba kialakítását illetően. 
Mindenképpen legalább 40 m2-es szobában gondolkodnék (2 m2-erenként kell egy 
gyermekkel számolni), ráadásul szeptember 1-től bejön a minimális csoportlétszám, 
13 fővel. Minden lehetőséget meg kell vizsgálni műszakilag. A végső döntést július 
30-ig kell meghozni.  
 
Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető: Csak az egyik csoport lehet egységes 
óvoda-bölcsődei csoport. Ennek létszáma esetében a 20 főtől nem lehet fenntartói 
jóváhagyással eltérni. Meg kell vizsgálni, szükséges-e, hogy a második csoport is 
teljes nyitvatartással üzemeljen? Hiszen délután a gyermekek egy része hazamegy… 
Ebben az esetben az alapító okirat szerint a tagóvoda ugyan két csoportos lenne, de 
az SZMSZ-ben és a házirendben szabályozni lehet a csoportok nyitvatartási idejét. 
Ehhez kell biztosítani a személyzetet.  
 
Horváth Attila polgármester: A tervezési folyamatokat vázlat szintjén készíttessük 
el.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Adjunk tervezői megbízást.  
 
Horváth Attila polgármester: A kialakítás egyszeri költségeitől ne féljünk, de a 
fenntartási költségekhez mindazok járuljanak hozzá, akiknek érdekében áll. Az 
elképzelés nem földöntúli gondolat pénzügyileg. A tervező kapja meg a megbízást, 
elsődlegesen az óvoda által használt területekben gondolkodjon. Induljon el a 
véleményezés. Azokat a dolgokat, amelyek a társulási formából Hegykőre hárulnak, 
Hegykő Önkormányzata ennek megfelelően indítsa el. A társulási megállapodás 
felülvizsgálata során egyeztessünk a társönkormányzatokkal.   
 
Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel 
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületénél, hogy a Tündérrózsa Óvoda alapító 
szerveként indítsa meg a Tündérrózsa Óvoda Fertőhomoki Óvoda-bölcsőde Tagintézményének 
új óvodai csoporttal történő bővítésére irányuló átszervezést megelőző, törvényben előírt 
véleményeztetési eljárást. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Attila polgármestert 
arra, hogy adjon tervezői megbízást a tagintézményben az új óvodai csoportszoba 
kialakításához szükséges építési munkákat megalapozó engedélyezési terv helyszínrajzának 
elkészítésére.” 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének a döntéshozatalában 4 
fő vett rész. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
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13/2013.(III. 19.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kezdeményezi Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületénél, 
hogy a Tündérrózsa Óvoda alapító szerveként indítsa meg a 
Tündérrózsa Óvoda Fertőhomoki Óvoda-bölcsőde Tagintézményének 
új óvodai csoporttal történő bővítésére irányuló átszervezést megelőző, 
törvényben előírt véleményeztetési eljárást.   
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Attila polgármestert arra, 
hogy adjon tervezői megbízást a tagintézményben az új óvodai 
csoportszoba kialakításához szükséges építési munkákat megalapozó 
engedélyezési terv helyszínrajzának elkészítésére.  
Felelős: Horváth Attila polgármester  
Határidő: 2013. április 15.  

 
4. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
(Nvtv.) 9. § (1) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a 
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében 
meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni. Az Nvtv. 7. § (2) bekezdése az 
alábbiakat tartalmazza: „A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon 
rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez 
igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos 
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, 
gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából 
feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.”Sem az Nvtv., sem egyéb jogszabály nem 
ad további iránymutatást a terv tartalmára. Így arra sem vonatkozik külön 
jogszabályi előírás, hogy a közép- vagy hosszú távú vagyongazdálkodási tervben 
foglaltakat a képviselő-testület vagy annak szerve valamely döntésénél kötelező 
volna figyelembe venni, illetőleg hivatkozni kellene rá. Mindezekre tekintettel 
készítettük elő az önkormányzat „egyféle” tervét a törvényi kötelezettség teljesítése 
érdekében. A tervet kiosztottuk. A közvagyon fenntartásáról vagy működtetéséről 
van szó, csak mostanában éppen ezekhez nem látunk pénzt. A jelen állapotuk 
elfogadható, jelentős problémák nincsenek, bár az utak tekintetében nagy gondban 
vagyunk. A terv azokat a dolgokat fogalmazza meg, amelyek pályázat útján 
megvalósulhatnak (ilyen a faluház bővítése), vagy amelyek finansziális oldalról már 
kezelhetők (ilyen például a kerékpárút felújítás). A közművagyonunk a Soproni 
Vízmű Zrt-vel kötött szerződés alapján nagyjából karbantartható. A 
hulladékgazdálkodás egy közös tulajdonú kft-vel szintén rendezett. És vannak azok 
az ingatlanaink, amelyek egyfajta fedezetet nyújthatnak majd a működésünkhöz 
(gondolok itt a 257 és 258 hrsz-ú földterületekre). Van egy telkünk a Rózsa utcában, 
az értékesítése lehet, hogy mindig kérdéses marad. Ugyanis magasfeszültség 
húzódik felette és ez távol tartja a vevőket. A kátyúzásokhoz kapcsolódóan jövő 
héten felmérjük, hol van szükség út- és járdafelújításra. A 257 és 258 hrsz-ú 
ingatlanok csapadékvíz elvezetését a környezetvédelmi alapból a költségvetésünk 
egyébként tartalmazza.  
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Kertész Norbert képviselő: Ez milyen formában történne meg? Az árkok ugyanis 
megvannak.  
 
Horváth Attila polgármester: A csatlakozásnál, kanyarulatokban lapozással, a többi 
helyen füvesen kialakítva.  
 
Iliásné Pozsgai Anna képviselő: A Mező utcában az út megépítése az önkormányzat 
kötelező feladata.  
 
Horváth Attila polgármester: Az ottani tulajdonosok érdeke, az önkormányzat 
ebben partner. Megszervezzük, talán pénzt is tudunk hozzá adni, sőt, ha van 
pályázati lehetőség, pályázunk is rá. Természetesen, tavasszal a kátyúkat itt is 
helyreállítjuk.  
 
Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel 
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete-testülete az 
Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét – a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel – a határozat 
mellékletében foglaltak szerint készíti el.” 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 4 fő 
vett rész. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

14/2013.(III. 26.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét – a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) 
bekezdésében foglaltakra tekintettel – a jelen határozat mellékletében 
foglaltak szerint készíti el.  
Felelős: Horváth Attila polgármester 
Határidő: folyamatos   

 
5. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester: A faluház bővítését szerepeltetjük az idei 
közbeszerzési tervben. Erre pályázatot nyújtottunk be a LEADER Egyesülethez.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) 
bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetési év elején, legkésőbb március 
31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) 
köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervet az 
ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. A 
közbeszerzési tervnek az önkormányzat honlapján a tárgyévet követő évre 
vonatkozó közbeszerzési terv közzétételéig elérhetőnek kell lennie. A közbeszerzési 
terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem 
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított 
közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható 
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okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ezekben az 
esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is. 
Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő 
ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. 
Természetesen, amennyiben a képviselő-testület az előterjesztetthez képest eltérő 
célokat határoz meg, a közbeszerzési terv ennek megfelelően változtatandó. A 
közbeszerzési értékhatárt ugyan nem éri el, de ajánlattételi eljárást a közbeszerzési 
szabályzatunk szerint mindenképpen le kell rá folyatatni. 
 
Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel 
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2013. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint készíti el.” 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 4 fő 
vett rész. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

15/2013.(III. 19.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2013. évi összesített közbeszerzési tervét a jelen 
határozat mellékletében foglaltak szerint készíti el. 
Felelős: Horváth Attila polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
6. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester: Ezelőtt 10 évvel történt egy adminisztrációs zavar, ami 
a hétvégi temetés kapcsán „kibukott”. Kiderült az is, hogy a rendelkezésünkre álló 
temetőtérkép használhatatlan. Ez lehetetlenné teszi a sírhelyek értékesítését. Az 
lenne a megnyugtató, ha a sírhelyeket újra feltüntetnénk, és egy térképen 
rögzítenénk. Olyan sírhelybe „futottunk bele”, ami már megváltásra került. A 
megváltásokra is vissza kellene térni. Jelenleg ezer forintba kerül egy sírhely. Nem 
egészséges, hogy miután nincs ára, „vegyük meg, jó lesz valamire” alapon sokan 
előre megváltják. Ezt értékén kell kezelni. De egyelőre arról van szó, hogy újra 
kellene rajzolni a temető térképet.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Egyeztettem Várhelyi Lajos helyi földmérővel, aki többek 
között a hegykői temetőkatasztert is elkészítette. A sírok felmérése 40 ezer forint + 
ÁFA összegbe kerülne. Ha kérünk hozzá jegyzéket is a sírokon feltüntetett nevekről, 
akkor ez összesen 60 ezer Ft + ÁFA. Javaslom, hogy a nevek összeírásával együtt 
rendeljük meg.  
 
Nagyné Kovács Erika képviselő: Urnafalakban gondolkodunk-e?  
 
Horváth Attila polgármester: Én nem tudok vele azonosulni, de beszélhetünk róla. 
Igényként még nem jelent meg, de urnás temetés már volt. Nem tudom, érdemes-e 
az igények elébe menni. Ennek kapcsán a sírhelyek megváltási árát is felül kell 
vizsgálni. Gondolkodjunk ezen.  
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Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel 
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli 
Várhelyi Lajos 9492 Fertőhomok, Vasút u. 42. szám alatti földmérőnél a fertőhomoki 
köztemető sírhelyeit tartalmazó térkép és a síremlékeken szereplő nevek összeírásának (temető 
kataszter) elkészítését 60 ezer Ft + ÁFA vállalkozási díjért.” 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 4 fő 
vett rész. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 
16/2013.(III. 19.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megrendeli Várhelyi Lajos 9492 Fertőhomok, Vasút u. 42. szám alatti 
földmérőnél a fertőhomoki köztemető sírhelyeit tartalmazó térkép és a 
síremlékeken szereplő nevek összeírásának (temető kataszter) 
elkészítését 60 ezer Ft + ÁFA vállalkozási díjért.  
Felelős: Horváth Attila polgármester 
Határidő: 2013. április 30.  

 
7. Napirendi pont:  
a) Horváth Attila polgármester: A faluház bővítésére beadott LEADER pályázatnál 
ott tartunk, hogy volt egy előzetes helyszíni ellenőrzés. Állítólag május környékén 
várható döntés.  
 
b) Horváth Attila polgármester: Lehetőség lett volna állami tulajdonból ingatlant 
igényelni, de nem tudok ilyenről Fertőhomokon, ezért ebben az ügyben nem is 
tudtunk lépni.  
 
c) Dr. Jakab Zsolt jegyző: A faluház bővítésére megkaptuk az építési engedélyt.  
 
d) Dr. Jakab Zsolt jegyző: A tavalyi évben térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 
nyertünk el pályázati támogatást.  A kamerák helyét a napokban kijelöltük: a 
faluházzal szemközti és a Vasút utca végén lévő villanyoszlopokra kerül egy-egy 
kamera. Várjuk a kivitelező aktuális árajánlatát, így hamarosan megkezdjük a 
kiépítést.  
 
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Horváth Attila polgármester a képviselő-testület 
ülését 20 óra 45 perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Horváth Attila 
polgármester 

 
 
 
 

dr. Jakab Zsolt 
jegyző  
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Melléklet: 

 meghívó; 

 jelenléti ív; 

 beszámoló a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról; 

 beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás működéséről; 

 melléklet a 12/2013.(III. 19.) határozathoz (átfogó értékelés az Önkormányzat 
gyermekvédelmi- és gyermekjóléti feladatainak 2012. évi ellátásáról); 

 melléklet a 3. napirendi ponthoz (levezetés a Tündérrózsa Óvoda Fertőhomoki Óvoda-
bölcsőde tagintézménye 15 fő gyermekkel kalkulált plusz egy óvodai csoporttal történő 
bővítésének előkészítéséhez); 

 melléklet a 14/2013.(III. 19.) határozathoz (az Önkormányzat közép- és hosszú távú 
terve); 

 melléklet a 15/2013.(III. 19.) határozathoz (az Önkormányzat 2013. évi összesített 
közbeszerzési terve).  


