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Szám: 2-4/2013.  
 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 
30-án 17,30 órai kezdettel megtartott üléséről. 
 

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

 

Radovits Tibor  alpolgármester 
Iliásné Pozsgai Anna képviselő 
Kertész Norbert  képviselő 
Nagyné Kovács Erika képviselő 
Herbst Zoltánné  gazdálkodási munkatárs  
 

Meghívott:  Raszipovits Zsoltné  védőnő 

 
Horváth Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel annak 4 tagja jelen van. Horváth Attila 
polgármester a napirendnek a meghívóban közölt témákat javasolta azzal, hogy a 4. 
pontban tárgyalásra kerülő útfelújításhoz kapcsolódóan a költségvetési rendelet 
módosítására is szükség van. A 11. napirendi pontként meghirdetett szociális ügyek 
helyett – mivel ilyen kérelem nem érkezett - közművesítési hozzájárulás 
megállapításáról kell dönteni.  
 
A képviselő-testület a napirendet egyhangúlag jóváhagyta.  
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 4 fő 
vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

17/2013.(IV. 30.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 
április 30-adiki ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

1. Napirendi pont: 
Tájékoztató az anya- és csecsemővédelemről 
Előadó: Horváth Attila polgármester 
Meghívott előadó: Raszipovits Zsoltné védőnő 
 
 

http://www.fertohomok.hu/
mailto:fertohomok@fertohomok.hu
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2. Napirendi pont: 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III. 6.) 
rendelet módosítása; - az Önkormányzat 2012. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet megalkotása  
Előadó: Horváth Attila polgármester 

3. Napirendi pont: 
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának 
benyújtása  
Előadó: Horváth Attila polgármester 

4. Napirendi pont: 
Döntés úthibák javításáról, útfelújításról, árokrendezésről; - az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 23.) 
rendelet módosításáról 
Előadó: Horváth Attila polgármester 

5. Napirendi pont: 
Tájékoztató az óvodai csoportszoba kialakítás építési-kivitelezési 
költségeiről; - döntés pályázat benyújtásához önrész 
biztosításáról  
Előadó: Horváth Attila polgármester 

6. Napirendi pont: 
Döntés Fertőhomok Község Önkormányzata tagsági 
jogviszonyának fenntartásáról a Sopron-Fertőd Kistérség 
Többcélú Társulásban  
Előadó: Horváth Attila polgármester 

7. Napirendi pont: 
Szándéknyilatkozat a Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi 
Társulás tagsági jogviszonyának fenntartásáról  
Előadó: Horváth Attila polgármester 

8. Napirendi pont: 
A talajterhelési díjjal kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
15/2005.(XII. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Horváth Attila polgármester 

9. Napirendi pont: 
A Soproni Vízmű Zrt. vagyonából az ellátásért felelős 
önkormányzatok tulajdonába kerülő vízi-közmű vagyon 
tárgyában kötendő megállapodás jóváhagyása 
Előadó: Horváth Attila polgármester 

10. Napirendi pont: 
Tájékoztatások, bejelentések 
Előadó: Horváth Attila polgármester  

11. Napirendi pont: 
Döntés közművesítési hozzájárulás megállapításáról 
Előadó: Horváth Attila polgármester  

Felelős: Horváth Attila polgármester  
Határidő: azonnal  
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Horváth Attila polgármester beszámolt a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben 
hozott határozatokról (beszámoló mellékelve).  
A képviselő-testület a beszámolót egyhangúan tudomásul vette.  
 
1. Napirendi pont:  
Raszipovits Zsoltné védőnő megtartotta beszámolóját az anya- és 
csecsemővédelemről (mellékelve).  
 
(Nagyné Kovács Erika képviselő 17 óra 40 perckor megérkezett az ülésre, így a 
képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 5 főre egészült ki).  
 
Horváth Attila polgármester: A várható szép születési számok okoznak számomra 
örömet. Az iskolai változások a Ti munkátokat nem érintik? 
 
Raszipovits Zsoltné védőnő: Nem. Két éve történt változás, mindig a páros 
osztályban kötelező a védőnői vizsgálatok elvégzése. Így több idő jut a tanácsadásra.  
 
Radovits Tibor alpolgármester: Milyen gyakran keresnek meg az iskolában a 
kamaszok?  
 
Raszipovits Zsoltné Heti egy-egy órát vagyok ott az iskolában. Van, aki 
rendszeresen, van aki, alkalmanként jön be. Talán csak beszélni akar valakivel, vagy 
olyan kérdése van, amit a szülőtől nem szeretne megkérdezni.  
 
Radovits Tibor: Örülök, hogy nyitottak, ez pozitív dolog.  
 
Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel 
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 
Raszipovits Zsoltné védőnő beszámolóját a védőnői körzet működéséről.” 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

18/2013.(IV. 30.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 
Raszipovits Zsoltné védőnő beszámolóját a védőnői körzet 
működéséről.  
Felelős: Horváth Attila polgármester 

Határidő: folyamatos 
 
2. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester: A helyi önkormányzat képviselő-testületének évente 
április 30-ig kell elkészítenie az előző évi költségvetése végrehajtásáról szóló 
zárszámadási rendeletét. A zárszámadással egyidejűleg, amennyiben indokolt, el kell 
végezni az előző évi költségvetési rendelet módosítását is. A 2012. évi költségvetési 
rendelet módosításának indokait (mellékelve), a rendelet tervezetét, továbbá a 
zárszámadási rendelet tervezetét megküldtük. 
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Horváth Attila polgármester: A költségvetési rendelet módosítását alapvetően két 
dolog indokolja. Az adósságkonszolidáció, ami az üdülőterületi utak és a 
telekvásárlásra felvett hitelhez kapcsolódik. Ennek összege 23 millió 134 ezer forint 
összesen. A másik: a rendszeres gyermekvédelmi támogatást Erzsébet-utalványban 
kell adni. Az előző évi költségvetés teljesítéséről: a bevételek 102%-ban teljesültek, a 
kiadások 89%-os szinten álltak meg. Bizonyos beruházások nem készültek el. A 
működési célú pénzeszköz nagyobb összegben módosult. Az IFA bevétel 
százalékosan nagyot változott. Ami örvendetes, hogy a kamatbevételek is szépen 
növekedtek. A kiadási oldalon a vízi-közmű vagyon felújítás, az orvosi rendelő, a 
térfigyelő kamera erre az évre húzódott át. Egyébként maga a költségvetés teljes 
egészében feszes és jól végrehajtott volt.  
 
Radovits Tibor alpolgármester: Jók a táblák. Megvan a felépítése és a szisztémája. 
Mikor telepítik a kamerákat.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Most már hamarosan. Van még jogi probléma a Szieszta 
Hotel tetején lévő antenna elhelyezésével, és Sopron Önkormányzatával sem 
állapodtunk még meg az üzemeletetési közös költségeket illetően.   
 
Horváth Attila polgármester javasolta az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 2/2012.(III. 6.) rendelet módosításáról szóló 3/2013. önkormányzati rendelet 
megalkotását.  
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2012. 
évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III. 6.) rendelet módosításáról szóló 3/2013. 
önkormányzati rendeletet (rendelet mellékelve).  
 
Horváth Attila polgármester javasolta az Önkormányzat 2012. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló 4/2013. önkormányzati rendelet megalkotását, a rendelet-
tervezet szerint. 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2012. 
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2013. önkormányzati rendeletet (rendelet 
mellékelve).  
 
3. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
24. § (1) bekezdése szerint a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó 
költségvetési koncepciót a polgármester április 30-áig nyújtja be a képviselő-
testületnek (a következő évi költségvetési koncepciót korábban november 30-ig 
kellett előkészíteni). A 2014. évi költségvetésre vonatkozóan ugyanakkor semmilyen 
számadatokkal nem rendelkezünk. Ennek megfelelően az idei költségvetés 
számaiból és ezek prognosztizálható változásaiból indultunk ki a tervezéskor, 
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egyelőre változatlannak tekintve a helyi adórendeletek szabályozásait. A 
koncepcióban szereplő számok nagymértékben hozzávetőlegesek, az önkormányzat 
részéről semmilyen kötelezettségvállalást nem tartalmaznak. A 2014. évi 
költségvetési koncepció tervezetét mellékeltük. Az állami tisztánlátás érdekében a 
Kormány elkezdi a következő évi költségvetését készíteni, ehhez kéri az információt. 
Ebben a költségvetési koncepcióban az idei év számai vannak. Az önkormányzat 
költségvetési támogatásánál beírtunk egy plusz pontot: további állami támogatást, 
hogy a jelenlegi szinten tudjunk élni. Hogy a működésünk teljesíthető legyen 11,7 
millió forinttal kellene a költségvetésünket megtámogatni. Az óvodánál, a 
gyermekétkeztetésnél, és a hivatali létszám támogatásánál vannak hiányosságok. És 
a feladattámogatások sem fedezik a kiadásokat (pl. közvilágítás 1/3-ára elég).  
 
Radovits Tibor alpolgármester: Milyen esély van rá, hogy lesz ilyen kiegészítés?  
 
Horváth Attila polgármester: Azt érzékelem, hogy kifelé az hangzik el, nézzük meg 
az idei évet. Éven belül is korrigálhat dolgokat. A gépjárműadó hátraléknak furcsa, 
ha elviszi a 60%-át. A közös hivatali kérdésekben is vannak jelzések, hogy valóban a 
feladatellátásnak megfelelően racionalizálják.  
 
Radovits Tibor alpolgármester: E szerint a pénzmaradványnál, ami 16 millió forint, 
nagy a lyuk.  
 
Horváth Attila polgármester: Az adósságkonszolidációnál nehezményezem, hogy 
azt erősítik: van felelősséggel és felelőtlenül gazdálkodó önkormányzat. Nagyon 
könnyen az utóbbi oldalára állítják a hitellel rendelkező valamennyi 
önkormányzatot. A mi esetünkben több, mint 11 millió forint tűnt el a 
finanszírozásból, az éves hiteltörlesztés terhünk viszont nem érte el a 2 millió 
forintot. A szándék szerintem benne van a Kormányban, de kérdés, hogy a 
lehetőségek megengedik-e…? Bízom benne, hogy van esély a változásra.  
 
Horváth Attila polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési koncepcióját – a határozat mellékletében foglaltak szerint -  elfogadja.” 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

19/2013.(IV. 30.) képviselő-testületi határozat:  
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját – a jelen határozat 
mellékletében foglaltak szerint - elfogadja. 
Felelős: Horváth Attila polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
4. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester: Szándék szintjén felmerült, de az események 
felpörögtek, nagy harcok és viharok árán, jelentős eltéréssel az elképzelthez képest. 
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Az üdülőterületen voltak olyan süllyedések, aminek a kijavítására törekedtünk. Úgy 
terveztük, hogy ez 150 m2-ből megállhatott volna (ide értendő a templom melletti 
rész, plusz az Ohr Laci melletti szakasz). Murvás útnál is 1000 m2-ben 
gondolkodtunk. Ehhez képest a ténylegesen murvázott szakasz 1 400 m2 lett. A 
tényleges végösszeg így 4 158 107,- forint. Amikor ebbe belekezdtünk, bármilyen 
kontroll volt, a műszaki ellenőr sem tudta utólag eldönteni, hogy kellett-e tovább 
vágni. Ami munkát elvégeztek, az rendben van. A Nefelejcs utca tetején 50 m2-en 
viszonylag kihűlt anyaggal kátyúztak, nem fogadtuk el. A másik, hogy a murvás út 
padkázását nem csinálták meg. Csütörtökön pótolják.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző részletesen ismertette a költségvetési rendelet módosításáról 
szóló rendelet tervezetét.  
 
Horváth Attila polgármester: Összefoglalva: A murvázás eredetileg 1 500,- Ft/m2 
becsült költség helyett 900,- Ft lett, a kátyúzást 6 600,- Ft helyett 4 400,- Ft-ért sikerült 
megcsinálni. Évek óta próbálkoztunk a nagy útépítő cégekkel, de ilyen, viszonylag 
kis ügyletekkel nem foglalkoznak. Egyébként az ő áraik is a kiindulási árakhoz 
hasonlítanak. A környékünkön, a nettó 35 ezer forint  m3 ár helyett 67 500,- Ft-ért is 
dolgoztak. Remélem, egy darabig így rendben leszünk.  
 
Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel 
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belterületi utak 
kátyúzására és murvázásra vonatkozó vállalkozási szerződést a Swift Erector KFt-vel (2340 
Kiskunlacháza, Asztalos János u. 11.) 1 384 300,-  Ft + ÁFA összeggel jóváhagyja. A 
Képviselő-testület az üdülőterületi utcák egyes csapadékvíz-elvezető árok szakaszainak 
tisztítására, helyreállítására vonatkozó vállalkozási szerződést a Swift Erector Kft-vel (2340 
Kiskunlacháza, Asztalos János u. 11.) 1 889 800,- Ft + ÁFA összeggel jóváhagyja .” 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének a döntéshozatalában 5 
fő vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

20/2013.(IV. 30.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
belterületi utak kátyúzására és murvázásra vonatkozó vállalkozási 
szerződést a Swift Erector KFt-vel (2340 Kiskunlacháza, Asztalos János 
u. 11.) 1 384 300,-  Ft + ÁFA összeggel jóváhagyja.  
A Képviselő-testület az üdülőterületi utcák egyes csapadékvíz-elvezető 
árok szakaszainak tisztítására, helyreállítására vonatkozó vállalkozási 
szerződést a Swift Erector Kft-vel (2340 Kiskunlacháza, Asztalos János 
u. 11.) 1 889 800,- Ft + ÁFA összeggel jóváhagyja.  
Felelős: Horváth Attila polgármester  
Határidő: azonnal  

 
Horváth Attila polgármester javasolta az Önkormányzat 2013. évi költségvetésről 
szóló 5/2013. önkormányzati rendelet megalkotását, a rendelet-tervezet szerint. 
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Horváth Attila polgármester javasolta az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló 2/2013.(II. 23.) rendelet módosításáról szóló 5/2013. önkormányzati rendelet 
megalkotását.  
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2013. 
évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 23.) rendelet módosításáról szóló 5/2013. 
önkormányzati rendeletet (rendelet mellékelve).  
 
5. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester: Korábban már tárgyaltunk az óvodai 
kapacitásbővítéséről, arról, hogy egy új óvodai csoport feltételeinek megteremtése 
legegyszerűbben a fertőhomoki tagintézmény épületében biztosítható. A 
Belügyminisztérium pályázatán most 80% támogatással, lehetőség van pályázni.  
 
Horváth Attila polgármester ismertette az óvodai csoportszoba kialakítás alaprajzi 
tervét (mellékelve).  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző ismertette a tervezői munkák költségbecslését.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A költségvetésünkben 1 millió forint + ÁFA szerepel a 
radiátorok cseréjére és a vizesblokk kialakítására. Mivel ezek költségét a pályázati 
költségvetésben szerepeltettük, így kijelenthető, hogy van forrásunk az önrész 
biztosítására. A pályázatról július 1-ig várható döntés. Utána július végéig lehet 
döntést hozni az átszervezésről. A kivitelezés szeptemberig teljesíthető.  
 
Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel 
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykő Község 
Önkormányzata által az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III. 29.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés 
b)-c) pontjában leírt infrastrukturális fejlesztés, felújítás és támogatása iránt a Tündérrózsa 
Óvoda Fertőhomoki Óvoda-bölcsőde Tagintézmény kapacitás bővítését (a meglévő épület 
átalakításával új csoportszoba kialakítását) és radiátorainak cseréjét, továbbá az új 
csoportszobába eszközök beszerzését tartalmazó 3 125 337,- Ft költségvetésű fejlesztésre 
benyújtott pályázat önrészét, 625 067,- Ft-ot Hegykő Község Önkormányzata részére 
felhalmozási célú pénzeszközátadás jogcímen biztosítja, az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 23.) önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére.” 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének a döntéshozatalában 4 
fő vett rész. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

21/2013.(IV. 30.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hegykő 
Község Önkormányzata által az egyes önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 8/2013.(III. 29.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés b)-c) 
pontjában leírt infrastrukturális fejlesztés, felújítás és támogatása iránt a 
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Tündérrózsa Óvoda Fertőhomoki Óvoda-bölcsőde Tagintézmény 
kapacitás bővítését (a meglévő épület átalakításával új csoportszoba 
kialakítását) és radiátorainak cseréjét, továbbá az új csoportszobába 
eszközök beszerzését tartalmazó 3 125 337,- Ft költségvetésű fejlesztésre 
benyújtott pályázat önrészét, 625 067,- Ft-ot Hegykő Község 
Önkormányzata részére felhalmozási célú pénzeszközátadás jogcímen 
biztosítja, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 
23.) önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére. 
Felelős: Horváth Attila polgármester 
Határidő: 2013. május 2. 

 
6. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése értelmében a törvény hatályba lépése előtt 
megkötött társulási megállapodásokat a képviselő testületek 2013. június 30.-ig 
kötelesek felülvizsgálni. A törvényi előírás a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú 
Társulást is érinti. A társulás létrehozását korábban törvény ösztönözte, a tag 
önkormányzatok bizonyos – jellemzően – oktatási normatívákat kizárólag a 
társuláson keresztül kaphattak meg. A társulás önálló munkaszervezettel és 
költségvetéssel, jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szervként működött / 
működik. A hivatkozott törvény hatályba lépésével a többcélú társulások feladatköre 
jelentősen kiüresedett, állami támogatásuk megszűnt. A június 30-adikai 
felülvizsgálat ezért a hatályos jogszabályi előírásoknak való megfeleltetésen túl a 
társulás jövőbeli létét is hangsúlyosan érinti. A társulás – amennyiben fennmarad - 
munkaszervezetét az ellátandó feladatoknak megfelelően jelentősen „karcsúsítani” 
kell. Meg kell határozni, milyen feladatokat tud gazdaságosan felvállalni, és ezeket 
mely önkormányzatok érdekében kellene ellátnia. Lényeges, hogy szinte bármilyen 
önkormányzati feladat megszervezése rábízható, azonban a feladatellátás 
finanszírozását az ellátásban érintett önkormányzatnak kell biztosítania. A Társulási 
Tanács legutóbbi ülésén a jelenlévő polgármesterek többsége a társulás fenntartása 
mellett foglalt állást. Egyelőre a képviselő-testületek szándéknyilatkozatát várják 
azzal, hogy ennek ismeretében készül el az új társulási megállapodás, amelynek 
jóváhagyásáról – a későbbiekben - minősített többséggel kell majd a képviselő-
testületnek dönteni. A társulás elnökének, Dr. Fodor Tamás Sopron 
polgármesterének tárgyban írt levelét (mellékelve) valamint a társulás jövőbeni 
működésével, feladataival kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó – a Társulási Tanács 
2012. októberi ülésére készített – előterjesztést (mellékelve) kiküldtük. A jelenlegi 
tagdíj rendszer ezt a társulást – Sopron szerint – elbírja. Ha van plusz feladat, akkor 
ahhoz plusz pénzeket kell tenni, de ezekhez nyílván amúgy is forrás kell. Az 
adminisztráció jelentősen beszűkül, az infrastruktúrát Sopron biztosítja.  
 
Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel 
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jövőben is tagja 
kíván maradni Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulásának, illetve a társulási 
megállapodás módosítása során a társulás folytatását jelentő, de nevében esetleg megváltozó 
elnevezésű önkormányzati társulásnak.” 
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Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

22/2013.(IV. 30.) képviselő-testületi határozat: 
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jövőben 
is tagja kíván maradni Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulásának, 
illetve a társulási megállapodás módosítása során a társulás folytatását 
jelentő, de nevében esetleg megváltozó elnevezésű önkormányzati 
társulásnak.  
Felelős: Horváth Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
7. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester: A Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ 
fenntartására 2008. november 20-án 11 település hozta létre a Fertőd Mikro-térségi 
Szociális Intézményi Társulást, melynek Fertőhomok Önkormányzata is tagja. A 
Központ, településünk területén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási 
feladatot, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 86. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott házi segítségnyújtás – kötelező 
önkormányzati - szociális alapszolgáltatási feladatát látja el. A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a alapján az 
önkormányzatok - kizárólag - jogi személyiséggel rendelkező társulást hozhatnak 
létre. A jelenlegi társulás ennek a feltételnek nem felel meg, így ugyanezen törvény 
146. § (1) bekezdése szerint kell eljárnunk, vagyis a korábban megkötött 
önkormányzati társulási megállapodást 2013. június 30-ig felül kell vizsgálnunk és az 
új szabályozásnak megfelelően módosítanunk szükséges. Fertőd Város 
Önkormányzata azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy a képviselő-testület 
nyilatkozzon, továbbra is tagja kíván-e maradni a társulásnak. Ebben az esetben a 
fertődiek elkészítik a hatályos szabályozásnak megfelelő, jogi személyiségű társulás 
társulási megállapodásának tervezetét, melyről június 30-ig kell döntenünk. 
Tekintettel arra, hogy a felsorolt feladatok ellátási kötelezettsége továbbra is terheli 
valamennyi települési önkormányzatot, és ezek a fertődi székhelyű társulás 
keretében láthatók el a leginkább költséghatékonyan, javasoltjuk a társulási tagság 
fenntartását.   
 
Horváth Attila polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is tagja kíván maradni 
a jogi személyiségű társulássá átalakuló Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi 
Társulásnak.” 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

23/2013.(IV. 30.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is 
tagja kíván maradni a jogi személyiségű társulássá átalakuló Fertőd 
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Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulásnak.  
Felelős: Horváth Attila polgármester 
Határidő: azonnal  

 
8. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester: A talajterhelési díj fizetési kötelezettséget a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény írja elő. Leegyszerűsítve 
annak a vízfogyasztónak kell fizetnie, akinek ingatlana nincs rákötve a 
szennyvízcsatorna-hálózatra. A díj mértékét – jelenleg 1 200,- Ft/m3 - szintén a 
törvény határozza meg, amely a tavalyi évtől emelkedett meg a tízszeresére. Az 
egységdíjat ráadásul az adott település területérzékenységi szorzójával kell 
számítani, ami Fertőhomok esetében – mint fokozottan érzékeny területen – 3,0. 
Vagyis a talajterhelési díj mértéke a felhasznált ivóvíz minden m3-e után 3 600,- Ft. A 
díj tavalyi emelkedése hatására jó néhány ingatlan-tulajdonos döntött a 
szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötésről – ehhez Önkormányzatunk 
esetenként 120 ezer Ft közművesítési hozzájárulás ellenében járult hozzá. Sajnos 
közel húsz ingatlan-tulajdonosnak továbbra is fennáll a talajterhelési díj fizetése: 
közöttük többszázezer Ft-os fizetési kötelezettség is van. A talajterhelési díj az adott 
települési önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételét képezi. A díjat az 
önkormányzati helyi adóhatóság (jegyző) szedi be – adók módjára. Az 
önkormányzatnak lehetősége van rendeletében meghatározni a díjkedvezmények és 
mentességek eseteit - álláspontunk szerint akár visszamenőlegesen is (a 
visszamenőlegesség azért lényeges, mert az idén március végéig jelentkező fizetési 
kötelezettség a 2012. évben felhasznált ivóvízre vonatkozik). A fentiekre tekintettel – 
feltételekhez kötötten – javasoljuk a jelenlegi rendeletben alkalmazott díjkedvezmény 
bővítését. A jelenlegi hatályos szöveg szerint: „4. § (1) A kibocsátót - erre irányuló 
kérelme alapján – 50%-os díjkedvezmény illeti meg, ha a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályai alapján egy főre számított 
havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át. (2) A kibocsátót – erre irányuló kérelme alapján – a 
díjfizetési kötelezettségre vonatkozó mentesség illeti meg, ha az egy főre számított 
havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 100%-át, egyedül élő esetén annak 150%-át.” A 
rendeletmódosítás tervezetét megküldtük.  
 
Horváth Attila polgármester javasolta a talajterhelési díjjal kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 15/2005.(XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
6/2013. önkormányzati rendelet megalkotását.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző részletesen ismertette a rendelet tervezetét.  
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a talajterhelési díjjal 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 15/2005.(XII. 28.) rendelet módosításáról szóló 
6/2013. önkormányzati rendeletet (rendelet mellékelve).  
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9. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester: A megállapodás elkészítésének oka, hogy a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló hatályos törvény szerint 2013. január 1-től az 
ellátásért felelős tulajdonába kerül minden vízki-közmű, sőt már a vízi-közmű 
létrehozására irányuló beruházás is. Ellátásért felelősként a törvény az államot vagy 
a települési önkormányzatot jelöli ki, akiknek kötelessége és joga gondoskodni a 
közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással 
kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről. A konkrét esetben mivel 
a Soproni Vízmű az önkormányzatok közös tulajdona, így a mi önkormányzataink 
minősülnek ellátásért felelősnek. A megállapodásban hivatkozott ún. ABS projekt 
vezető partnere az egyik burgenlandi vízmű. A pályázatban kedvezményezettként 
vesz részt a Soproni Vízmű Zrt. Mivel a pályázat vízi-közmű beruházás 
létrehozására irányul, az időközben megváltozott jogszabályi környezet miatt ezt át 
kell adnia az önkormányzatoknak. A mellékelt megállapodás tehát arról szól, hogy a 
Vízmű helyére a tulajdonos önkormányzatok lépnek, és őket gesztorként a Soproni 
Önkormányzat képviseli. A megállapodáshoz az alábbi információkat érdemes 
figyelembe venni: a projektben támogatásban részesülő partnerként eddig részt vevő 
Soproni Vízmű Zrt-re jutó beruházási összeg 339 251 932,- Ft (a teljes pályázati 
összeg ennél jelentősen magasabb). Megjegyzendő, hogy a projekt további 
beruházásai tekintetében Sopron Önkormányzata önálló partnerként volt érintett 
korábban is). A Soproni Vízmű Zrt-re jutó 339 251 932,- Ft beruházási összeg önrésze 
5%, amelynek pénzügyi forrása a közműfejlesztési hozzájárulásból teljes mértékben 
biztosított, tehát a jogutódként belépő önkormányzatokat semmilyen többlet 
pénzügyi kötelezettség ezzel kapcsolatban nem terheli. A Soproni Vízmű Zrt-re jutó 
339 251 932,- Ft projektrész teljes mértékben megvalósításra és kifizetésre került, 
egyetlen tételt kivéve: a megállapodás 6. pontjának második francia bekezdésében 
említett Scardobona Consulting Kft – mint projektmenedzsmentet ellátó cég – 
megbízási díját 2013. március 31-et követően kell kifizetni, amelynek összege 1,5 
millió Ft. A pályázati önrésze ennek is 5% (75 ezer Ft), ami megoszlik az 
önkormányzatok között, azonban ezt sem kell kifizetnünk, hiszen a teljes pályázati 
önrész – a fent említettek szerint – a közműfejlesztési hozzájárulásból kerül 
kiegyenlítésre. Összefoglalva: a megállapodás alapján az önkormányzatokat 
semmilyen többlet feladat és finanszírozási kötelezettség nem terheli. A vagyon (ill. 
jelen esetben a beruházás) önkormányzatokra történő átszállása tulajdonképpen a 
vízi-közmű törvény „erejénél” fogva eleve bekövetkezik. Azonban a konkrét vagyoni 
értékek meghatározása miatt a Vízmű szükségesnek tartotta a vagyon (beruházás) 
átszállásának formális (szerződésbe foglalt) rendezését. Erre készítették a kiküldött 
megállapodást. 
 
Horváth Attila polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Attila 
polgármestert arra, hogy a Soproni Vízmű Zrt vagyonából az ellátásért felelős 
önkormányzatok tulajdonába kerülő vízi-közmű vagyon tárgyában kötendő – jelen határozat 
mellékletét képező megállapodást – aláírja.” 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
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24/2013.(IV. 30.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Horváth Attila István polgármestert arra, hogy a Soproni 
Vízmű Zrt vagyonából az ellátásért felelős önkormányzatok 
tulajdonába kerülő vízi-közmű vagyon tárgyában kötendő – jelen 
határozat mellékletét képező megállapodást – aláírja.  
Felelős: Horváth Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
10. Napirendi pont:  
a) Horváth Attila: Ma délután járt nálam a fiókgyógyszertár üzemeltetője, 
Hudomelné. A 400 ezer forintos forgalma felére csökkent. 16 ezer forint a havi 
szoftverfrissítési költsége. 300 ezer forintos további informatikai fejlesztésre lesz 
szüksége. A bevételeit apasztja, hogy a doktornő Hidegségen kézi patikára kért 
engedélyt. A mostani rendelési rend sem segítette. Az üzemeltetési engedély 
szüneteltetését szeretné kéri az ÁNTSZ-től. nyolc állandó beteget ellát továbbra is, 
házhoz viszi a gyógyszert.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Ebbe belenyugszunk? 
 
Horváth Attila polgármester: További objektív okok is vannak. Ezt az időszakot arra 
használná, hogy kiderüljön, lesz-e ebben változás.  
 
Nagyné Kovács Erika képviselő: Valóban problémás volt, hogy nem volt gyógyszer.  
 
Horváth Attila polgármester: Ha azt látja, hogy két hónap ezen tud változtatni, tegye 
meg. De május-júniusban rövidre kell zárni. Lehet, hogy meg kellene nézni a 
szerződését.  
 
Radovits Tibor alpolgármester: 1-2 hónap múlva ugyanott fog tartani, ahol most. A 
NAV-os online-os pénztárgépünk nekünk is meg van rendelve, de nincs meg a 
szoftver, így a gép sem.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Arra hívnám fel a figyelmet, hogy véleményem szerint, ha 
bezár néhány hónapra, többet nem nyit ki, és Fertőhomokon nem lesz gyógyszertár.  
 
Radovits Tibor alpolgármester: Okosabb nem lesz, ha bezárja, szerintem sem nyitja 
ki többet.  
 
b) Horváth Attila polgármester: 120 millió forintos marketing költségvetése van a 
hulladék projektnek. Az ezt a tevékenységet végző cég településenként szervez 
roadshow-t. Ez a szelektív hulladékgyűjtésre helyezi a hangsúlyt. Fertőhomokon 7-
én, kedden 19 órakor lesz. Szerettek volna képviselő-testületi ülésen részt venni, de 
én ezért nem kívánom a képviselő-testületet összehívni. Aki gondolja, jöjjön el, 18 
órakor tájékoztatják a képviselőket. Aki tud, legyen itt. Bizonyos ügyekben úgy 
látszik, hogy mi mozgatjuk a szálakat. Időnként kabaré számba mennek a dolgok. 
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Ami megnyugtató, hogy ezen a tájékoztatón Mágel Ágost, a Társulás elnöke is jelen 
lesz.  
 
Nagyné Kovács Erika: Lomtalanítás nem lesz? 
 
Horváth Attila polgármester: A törvény nem teszi lehetővé. De a társulás elnöke 
valamilyen formában ígéretet tett rá. Az eddigi gyakorlatról készül most egy 
felmérés. Háztartásonként 200 liter amit „ingyen” elvittek, a mi esetünkben ez évi 
100 m3.  
 
c) Horváth Attila polgármester: A Pajtakocsma bérbeadását a kulturális egyesület 
meghirdette. Három cég érdeklődött. Ténylegesen egy társaság adott be konkrét 
pályázatot. Az egyesület elnöksége ezt a pályázatot elfogadta. Sarródi cég, a 
Felépítmény Kft. Fertőújlakon egy kerékpáros pihenőt üzemeltet. Az elképzelései 
illeszkednek a miénkhez. A kft egyik embere a bormarketinges Riegler Zsolt, akit jól 
ismerünk. Május 4én nyitnának.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Hétfőn aláírták a szerződést és kiadtam a működéshez 
szükséges igazolást. Valóban, 4-én nyit.  
 
d) Horváth Attila polgármester: Egy külföldi ingatlantulajdonos Schalbert úr, 
betegsége miatt többet nem jön Fertőhomokra. Jó szívvel gondol a falunkra, ezért 
óvodának, a tűzoltó egyesületnek és az egyházközségnek 500-500 Eurót 
adományozott.  
 
e) Horváth Attila polgármester: Tomainé, Ági, a hitoktató a csoportjával szeretne 9-
én a kisiskolában aludni. Fizetnének érte. Mi szállást pénzért nem adhatunk, 
aludjanak itt. Ha szeretné, támogassa az óvodát.  
 
f) Horváth Attila polgármester: Számomra szomorú hír, hogy a kultúr pályázatunk 
bukni látszik, az előzetes értékelés alapján. 
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: De az jó hír, hogy az egyházközség pályázata kedvező 
pozícióban van, ebben szerepel a templom melletti parkoló is.  
 
g) Horváth Attila polgármester: A falunapra egy remek fúvószenekart találtam, a 
Fortissimo-t. Ez lenne a fő program, a megszokott egyéb programelem mellett.  
 
Iliásné Pozsgai Anna: A gyermekvetélkedő a sportpályán legyen. Ez Laci bácsi 
kérése.  
 
Horváth Attila polgármester: Akinek egyéb ötlete van, kérem, május 7-ig jelezze.  
 
h) Iliásné Pozsgai Anna képviselő: Az Anyák napi műsort május 5-én, vasárnap fél 
háromkor tartjuk.  
 
 



 14 

11. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester Horváth Attila polgármester – hivatkozva arra, hogy 
önkormányzati hatósági ügy következik – zárt ülést rendelt el.  
 
Horváth Attila polgármester a zárt ülés befejezését követően kihirdette, hogy a 
Képviselő-testület két ingatlan esetében döntött 120-120 ezer forint közművesítési 
hozzájárulásról.  
 
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Horváth Attila polgármester a képviselő-testület 
ülését 20 óra 24 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; 

 tájékoztató az anya- és csecsemővédelemről; 

 a 2012. évi költségvetésről szóló költségvetési rendelet módosításának okai; 

 3/2013.(V. 14.) rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III. 
6.) rendelet módosításáról; 

 4/2013.(V.14.) rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról; 

 melléklet a 19/2013.(IV. 30.) képviselő-testületi határozathoz (az Önkormányzat 2014. 
évi költségvetési koncepciója); 

 5/2013.(V. 14.) rendelet (az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. 
(II. 23.) rendelet módosításáról); 

 óvodai csoportszoba kialakítás alaprajzi terve; 

 Sopron város polgármesterének levele és a Társulási Tanács ülésére készített 
előterjesztés; 

 6/2013.(V. 14.) rendelet a talajterhelési díjjal kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
15/2005.(XII. 28.) rendelet módosításáról;  

 melléklet a 24/2013.(IV. 30.) képviselő-testületi határozathoz (vízi-közmű vagyon 
tárgyában kötendő megállapodás). 


