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Szám: 2-6/2013.  
 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. 
szeptember 3-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 
 
Vargháné Horváth  
Bernadett óvodavezető 
Horváth Anna tagintézmény-vezető 
 
Herbst Zoltánné gazdálkodási munkatárs 

 
(Az ülést megelőzően a képviselők a helyszínen tekintették meg a fertőhomoki 
óvodaépületben pályázati támogatás felhasználásával, augusztusban kialakított új 
csoportszobát.)  
 
Horváth Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket.  
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel annak valamennyi 
tagja jelen van. Horváth Attila polgármester napirendnek a meghívóban közölt 
témákat javasolta azzal, hogy a Diófesztivál előkészítését a 2. napirendet követően 
tárgyalja a képviselő-testület. Az így 5-ödikről 6-odikra változó napirendi pont - 
amennyiben a faluház felújítására elnyert pályázati támogatás felhasználásáról 
születik döntés - egészüljön ki az ajánlattételi felhívás jóváhagyásával. Új, 9. 
napirendi pontra is javaslatot tett: döntsön arról a képviselő-testület, hogy kíván-e 
települési értéktárat létrehozni. Szociális ügyben kérelem nem érkezett, viszont 
közművesítési hozzájárulás megállapítására vonatkozó igen, így a szociális ügyek 
helyett ezt tárgyalja a képviselő-testület. 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

http://www.fertohomok.hu/
mailto:fertohomok@fertohomok.hu
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39/2013.(IX. 3.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 
szeptember 3-adiki ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
1. Napirendi pont: 

A Tündérrózsa Óvoda vezetőjének beszámolója a 2012/2013-as 
nevelési évről és a 2013/2014-es nevelési év előkészítéséről 
Előadó: Horváth Attila polgármester 
Meghívott előadó: Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető, 
Horváth Anna tagintézmény-vezető 

2. Napirendi pont: 
Az óvodai nevelés és szociális étkeztetés, továbbá 
gyermekétkeztetés feladatellátásának finanszírozásáról szóló 
megállapodás jóváhagyása  
Előadó: Horváth Attila polgármester 

3. Napirendi pont: 
Diófesztivál előkészítése  
Előadó: Horváth Attila polgármester 

4. Napirendi pont: 
Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi 
helyzetéről  
Előadó: Horváth Attila polgármester 

5. Napirendi pont: 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása  
Előadó: Horváth Attila polgármester 

6. Napirendi pont: 
Döntés a faluház átalakítással is járó felújítására elnyert pályázati 
támogatás felhasználásáról, a beruházás megkezdéséről; - az 
ajánlattételi felhívás jóváhagyása 
Előadó: Horváth Attila polgármester 

7. Napirendi pont: 
Az Önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás 
forgatása céljából történő használatáért fizetendő díjról szóló 
rendelet megalkotása 

8. Napirendi pont: 
Döntés helyi adórendeletekben szabályozott adómértékek 
módosításáról, kedvezmények csökkentéséről/megszüntetéséről 
Előadó: Horváth Attila polgármester 

9. Napirendi pont: 
Döntés települési értéktár létrehozásáról 
Előadó: Horváth Attila polgármester 

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

11. Napirendi pont: 
Döntés közművesítési hozzájárulás megállapításáról 
Előadó: Horváth Attila polgármester  
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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 egyhangúlag tudomásul vette.  
 
1. Napirendi pont:  
Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető elmondta, hogy az idei évben a 
beszámoló kifejezetten a fertőhomoki tagintézményre fókuszált. Ezt követően 
beszámolt a 2012/2013. nevelési évéről (beszámoló mellékelve).  
 
Horváth Anna tagintézmény-vezető: Ebben az évben próbáltunk még jobban 
igazodni a szülőkhöz. Rendeztünk családi napot – mindegyik szülő nagyon 
segítőkész. Örülünk, hogy ilyen szép, tiszta csoportszobát kaptunk.  
 
Horváth Attila polgármester: A beszámoló nagyon tetszett, mert sokrétű. A bővítést 
illetően (létszám, nyitva tartás) mindig nagyvonalúak voltunk. Viszont a 
költségvetési helyzet miatt vannak félelmeim. Nem azt mondom, hogy ne 
igazodjunk a szülőkhöz, de először lássuk a konkrét költségeket. Ha valóban lesz 
ilyen igény, a jövő évben tervezzük. Az idei évet próbáljuk összevonással áthidalni. 
De nem arról van szó, hogy ne nézzünk szembe a problémával. Köszönöm.  
 
Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel 
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Vargháné 
Horváth Bernadett óvodavezető beszámolóját a Tündérrózsa Óvoda 2012/2013-es nevelési 
évéről.” 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

40/2013.(IX. 3.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 
Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető beszámolóját a Tündérrózsa 
Óvoda 2012/2013-as nevelési évéről.  
Felelős: Horváth Attila polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
2. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester: A Képviselő-testület júniusi ülésén döntött Hegykő, 
Fertőhomok és Hidegség Községek Óvodafenntartó Társulásának megszüntetéséről, 
június 30-adikai hatállyal. Mindhárom település képviselő-testülete ezzel egyidejűleg 
úgy foglalt állást, hogy az óvoda által ellátott, törvényben előírt, kötelező feladatokat 
(óvodai ellátás, szociális- és gyermekétkeztetés) továbbra is a Tündérrózsa Óvoda 
útján, Fertőhomok és Hidegség községek önkormányzataival megkötött feladat-
ellátási szerződéssel biztosítja. Az önkormányzatok júniusban abban állapodtak meg, 
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hogy a hozzájárulás mértékét, számítási módját és megfizetésének feltételeit külön 
megállapodásban rendezik. Ezt a megállapodást előkészítettük, és megküldtük. 
Mellékeltük továbbá a 2013-as évre vonatkozóan az óvodai ellátás hozzájárulásának 
alakulását bemutató táblázatot. Múlt pénteken ültek össze a polgármesterek ez 
ügyben. Számomra két pozitív dolog is van: ha a második félévre kalkulált 
étkeztetési számokat januártól vennénk figyelembe, nem is nagyon képződne hiány. 
A másik, hogy székhely- és tagintézmény tekintetében egy szintre kerülne a hiány. 
Telephelyenként nézve Fertőhomokon 169 ezer, Hegykőn 131 ezer forintra nincs 
támogatás. A megállapodás tervezete ezt egalizálja. A mi számunkra ez teljességgel 
korrekt. A számításba bevonná azokat a gyerekeket is, akiknek önkormányzatával 
nincs megállapodásunk. Az ő költségeiket közösen viselnénk. A nagy kérdőjel, hogy 
Hidegség miként viszonyul ehhez? A megbeszélésen sem volt pozitív a polgármester 
hozzáállása. Bár elhangzott, hogy a finanszírozási nehézségek minden településen 
meg fognak jelenni.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző részletesen ismertette a megállapodás tervezetét, valamint az 
óvodai működési költségekről és ezek megosztásáról készített táblázatot (táblázat 
mellékelve).  
 
Horváth Attila polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai ellátás és szociális 
étkeztetés, továbbá a gyermekétkeztetés feladatellátásának finanszírozásáról szóló 
megállapodást – a  határozat mellékletében foglaltak szerint -  jóváhagyja.” 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

41/2013.(IX. 3.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai 
ellátás és szociális étkeztetés, továbbá a gyermekétkeztetés 
feladatellátásának finanszírozásáról szóló megállapodást - a jelen 
határozat mellékletében foglaltak szerint -  jóváhagyja.  
Felelős: Horváth Attila polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester: A Diófesztivál október 5-én 15 órától kezdődne a 
tájházban.  
 
Horváth Anna fertőhomoki tagintézmény-vezető, a fesztivál szervezője részletesen 
ismertette a programot. A rendezvény az óvodások műsorával kezdődik, utána a 
Garabonciás együttes lép fel. Az ő költségük 70 ezer forint. Sopronból érkezik Hoffer 
Géza tanítványaival, akik dobos műsort adnak elő. Őket balett táncosok, majd fúvós 
zene követi. A programot fertőhomoki táncosok és a tamburások műsora zárja. 
Közben lesznek népi játékok, árusítunk diós süteményeket, palacsintát és 
máglyarakást.  
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4-5. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester: Az adóbevételek jól teljesültek, az IFA aránytalanul 
kisebb, de a II. félév az erősebb. Az iparűzési adónál alulteljesítés van. Az egyik 
adózó a beruházásai kapcsán mentesül. Itt és a gépjárműadónál is vannak notórius 
késedelmes adózók. A kiadásoknál a fejlesztések már szerepelnek, de a 
közvilágításnál van remény rá, hogy a tervnél kevesebbe kerül. A hivatal teljesítése 
időarányos. Az óvoda kapcsán a féléves elszámolás miatt még nem történt teljesítés. 
A módosításban azon felül, ami a központi költségvetési kiegészítést jelenti, nagy 
módosulások nincsenek. A közös hivatal működéséhez várható plusztámogatás, és a 
kiadási oldalon vannak bizonyos „túlfizetések”. 
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Annyit „izmosodott” a költségvetés februárhoz képest, hogy 
a faluház pályázat 4 milliós önrésze immár be tudott kerülni.  
 
Horváth Attila polgármester: Illetve a nagy iskolaállamosításban belefutottunk abba, 
hogy Hegykő felé van egy 3,2 millió forintos tartozás az előző évre. Ez a tétel még 
nem szerepel a költségvetésben, ez sajnos tény. De nem kizárt, hogy év végéig ne 
okozzon problémát. Kapunk még szerkezetátalakításra is várhatóan 500 ezer forintot. 
Több tételnél megtakarítást remélhetünk, ebből adódik a mostani nagyobb 
mozgástér. Viszont ezzel együtt 840 ezer forintra olvadt a tartalékunk. A korrektség 
kapcsán a hegykői képviselő-testület felé leírnánk, hogy a pályázati önrész 
biztosítása érdekében ennek a 3,2 millió forintnak a megfizetésére adjanak haladékot.  
 
Horváth Attila polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében 
foglaltak szerint elfogadja Horváth Attila polgármester tájékoztatóját az Önkormányzat 2013. 
évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.” 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő 
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

42/2013.(IX. 3.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jelen 
határozat mellékletében foglaltak szerint - elfogadja Horváth Attila 
polgármester tájékoztatóját az Önkormányzat 2013. évi 
gazdálkodásának első félévi helyzetéről. 
Felelős: Horváth Attila polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Horváth Attila polgármester ismertette a módosuló előirányzatokat (mellékelve), majd 
javasolta az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 23.) rendelet 
módosításáról szóló 7/2013. 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 rendelet módosításáról szóló 2/2013.(II. 23.) rendelet 
módosításáról szóló 7/2013. önkormányzati rendeletet (rendelet mellékelve).  
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6. Napirendi pont: 
Horváth Attila polgármester: A faluház bővítéséhez 15 millió forint támogatást 
nyertünk el, amelyhez 4 millió forint önrészt kell biztosítani. A tervet mindenki 
ismeri, korrekt öltözők készülnek, a kazánház kikerül, a fogadó helyiség így 
megnőne. Ma a pályázatíróval, egyúttal a projekt menedzserével, valamint egy 
lehetséges kivitelezővel áttekintettük a pályázatot és a műszaki tartalmat. Az építés 
reményeink szerint belefér a tervezett költségekbe. Az utolsó pillanatban plusz 
dolgokat is sikerült beletenni, pl. egy új kondenzációs kazánt. A bekerülés 10%-áról 
december végéig kifizetési kérelmet kell benyújtani. Jó lenne tehát november végéig 
a kivitelezésben eljutni idáig. A pályázat utófinanszírozott. A költségvetés 
módosítása már tartalmazza az önrészt, de ott van a 15 millió forint támogatás 
előfinanszírozása. Jó lenne tehát, ha az első kifizetési kérelemig eljutnánk 50%-os 
készültségig. Talán gyorsabb a kifizetés, így megjöhet a pénz, mire a második fizetési 
kérelmet benyújtjuk. Az előfinanszírozást a számlavezető bankunk biztosítaná, de 
ennek 10% a költsége, tehát minél kisebb összeget, minimális időre kellene szorítani. 
Probléma lehet, hogy október 1-től elektronikus építési naplót kell vezetni. Jó lenne 
tehát már előtte elindítani a beruházást, még a hagyományos építési naplóval.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Amennyiben a képviselő-testület a beruházás megindításáról 
dönt, javaslom jóváhagyni az előterjesztett (kiosztott) ajánlattételi felhívás tervezetet, 
amely a vállalkozási szerződés tervezetét is tartalmazza. A felhívást három 
kivitelezőnek küldjük meg. Szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy a beruházás 
finanszírozása során – miként polgármester úr említette – valószínűleg sor kerül 
pénzintézeti kölcsön igénybevételére. Amennyiben ennek szüksége felmerül, a 
konkrét összeg ismeretében a képviselő-testületnek erről majd döntenie kell.  
 
Horváth Attila polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: 
„Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 102/2012.(X. 
1.) VM rendelet alapján falumegújításra és –fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok 
közreműködésével elnyert 15 millió forint pályázati támogatás felhasználásával megvalósítja a 
Fertőhomok, Akác u. 44. szám alatti sportöltöző és sportpályafejlesztést, amelyhez 4 050 000,- 
Ft önrészt biztosít. A Képviselő-testület a kivitelezésre a jelen határozat mellékletében foglalt 
ajánlattételi felhívást küldi meg a BAGEDA Kft (9400 Sopron, Úttörő u. 26/E.), a GAMMA 
Sopron Kft (9400 Sopron, Határőr u. 31). és az NTZ Bt (9400 Sopron, Nezsideri u. 1.) 
részére.” 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének a döntéshozatalában 5 
fő vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

43/2013.(IX: 3.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 102/2012.(X. 1.) VM rendelet alapján falumegújításra és -
fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével elnyert 
15 millió forint pályázati támogatás felhasználásával megvalósítja a 
Fertőhomok, Akác u. 44. szám alatti sportöltöző és sportpályafejlesztést, 
amelyhez 4 050 000,- Ft önrészt biztosít.  
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A Képviselő-testület a kivitelezésre a jelen határozat mellékletében 
foglalt ajánlattételi felhívást küldi meg a BAGEDA Kft (9400 Sopron, 
Úttörő u. 26/E.), a GAMMA Sopron Kft (9400 Sopron, Határőr u. 31.) és 
az NTZ Bt (9400 Sopron, Nezsideri u. 1.) részére.  
Felelős: Horváth Attila polgármester  
Határidő: 2013. szeptember 10. 

 
7. Napirendi pont:  
Dr. Jakab Zsolt jegyző: A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényt (a továbbiakban: 
Mgtv.) 2013. július 1-jén hatályba lépő módosítása felhatalmazta a települési 
önkormányzatot, hogy a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 
használatának díjára vonatkozó részletes szabályokat, az alkalmazható mentességek 
és kedvezmények körét, a használat területi és időbeli korlátait és egyéb feltételeit, 
valamint a turisztikailag kiemelt közterületek körét rendeletben állapítsa meg. Az 
Mgtv.-t módosító törvény 98. §-a meghatározza, hogy a települési önkormányzat 
köteles rendeletét a törvény kihirdetését követő 30 napon belül (legkésőbb 2013. 
július 15. napjáig) megalkotni. Időközben megjelent az Mgtv. végrehajtási rendelete 
is. A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú 
használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (IV. 14.) Korm. 
rendelet a főbb eljárási szabályokat meghatározza, így az önkormányzati rendelet 
mindössze az ezen kívül eső részletszabályokat, speciális feltételeket kell, hogy 
tartalmazza. A közterület-használat díjának felső mértékét a városok számára az 
Mgtv. 3. melléklete szabályozza. A turisztikailag kiemelt közterületek körére eltérő 
díj alkalmazandó. A filmforgatási célú közterület-használat iránti kérelmet a megyei 
kormányhivatalnál kell előterjeszteni, amely hatósági szerződésben állapodik meg a 
kérelmezővel. A hatósági szerződés a települési képviselő-testület jóváhagyásával 
válik érvényessé. Filmalkotásnak az Mgtv. szerint a szerzői jogról szóló 1999. évi 
LXXVI. törvény szerinti filmalkotás, ideértve a számítógépes vagy bármilyen 
platformon hozzáférhető játékprogram előzeteseként készülő filmalkotást minősül. 
Nem értendő ide a hírműsor, az aktuális és szolgáltató magazinműsor, a 
sportközvetítés, a beszélgető-műsor (talk-show), a játék- és vetélkedőműsor, és a 
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
törvény hatálya alá tartozó reklámfilm. A közterület-használat díjkötelezettsége 
szempontjából ugyanakkor filmalkotásnak minősül a gazdasági reklámtevékenység 
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó 
reklámfilm is, továbbá filmforgatási célú közterület-használatnak tekintendő a 
közterület használata akkor is, ha az csak a filmforgatáshoz kapcsolódó technikai 
jellegű tevékenységhez, illetve a stáb parkolásához szükséges. 
 
Horváth Attila polgármester javasolta a közterületek filmforgatási célú 
hasznosításáról szóló 8/2013. önkormányzati rendelet megalkotását.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az Önkormányzat tulajdonában 
álló közterület filmalkotás forgatása céljából történő használatáért fizetendő díjról 
szóló 8/2013. önkormányzati rendelet (rendelet mellékelve).  
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8. Napirendi pont:  
Horváth Attila polgármester: A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013.(IV. 16.) Korm. rendelet szerint az önkormányzatok 
képviselő-testületeinek dönteniük kell arról, kívánnak-e élni a települési értéktár 
létrehozásának lehetőségével. Ebben az esetben ennek megvannak a jogszabályi 
kritériumai. Tekintettel arra, hogy a döntés a jövőben bármikor megváltoztatható, 
egyelőre azt javaslom, ne éljünk ezzel a lehetőséggel.  
 
Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel 
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – hivatkozva a 
magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV. 16.) Korm. 
rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltakra – úgy dönt, hogy egyelőre nem kíván élni a 
települési értéktár létrehozásának lehetőségével.” 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének a döntéshozatalában 5 
fő vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

44/2013.(IX. 3.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – 
hivatkozva a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 
szóló 114/2013.(IV. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében 
foglaltakra – úgy dönt, hogy egyelőre nem kíván élni a települési 
értéktár létrehozásának lehetőségével. 
Felelős: Horváth Attila polgármester 
Határidő: folyamatos  

 
9. Napirendi pont: 
Horváth Attila polgármester: A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének 
összeállításakor került megfogalmazásra a helyi adórendeletek felülvizsgálatának 
kérdése, amellyel a Képviselő-testület júniusi ülésén foglalkozott is. Az akkori 
előterjesztést az alábbiakban megismételjük. „Az önkormányzatok finanszírozásának 
megváltozása, a központi költségvetési támogatások jelentős csökkenése felveti a helyi 
adóbevételek (mint saját bevételek) növelésének igényét. Ebből a szempontból az iparűzési 
adóról szóló rendelet és az építményadóról szóló rendelet felülvizsgálata, módosítása jöhet 
szóba, részben a jelenleg biztosított kedvezmények csökkentésével, mentességek 
megszüntetésével, részben pedig az adó mértékének növelésével. Az idei iparűzési adó bevétel 
2013. évi tervezett összege 8 millió Ft, az építményadóé 10 millió Ft. Az iparűzési adó mértéke 
jelenleg 1,6% (maximális mérték 2%). Az építményadó üdülők esetén 800 Ft/m2/év, 
lakóházak esetén 500 Ft/m2/év, vállalkozások vállalkozási célú épülete után 100,- Ft/m2/év. 
Mentes az adófizetési kötelezettség alól az az üdülő, amelyikben legalább 3 éve folyamatosan 
lakik valaki, és mentes az a lakóház is, amelyben legalább egy személy az év első napján lakik. 
Egyéb építmények után nincs adófizetési kötelezettség. Az adórendeletek módosítására 2014. 
január 1-ei hatállyal van lehetőség.”Az építményadóból származó bevétel tavaly 10,3 
millió forint, az iparűzési adó bevétel 7,4 millió forint volt. A szálláséjszakák utáni 
idegenforgalmi adó sajnos továbbra sem jelentős, a tavalyi teljesítés 297 ezer forint 
volt. Példa: ha a lakott lakóházakat 200,- Ft/m2 adóteherrel adófizetésre köteleznénk, 
becslésünk szerint ez évi mintegy 2 millió forint építményadó növekedést jelentene. 
Az iparűzési adó 1,6-ról 2%-ra emelése szintén 2 millió forint bevételt eredményezne 
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várhatóan. Sajnos az látható, hogy ez az akár drasztikusnak is nevezhető adóemelés 
is csak mintegy 4 millió forintos bevételt jelent. Kezdeményezzük döntés hozását 
arra vonatkozóan, hogy a továbbiakban foglalkozzunk-e ezzel a témával, és ha igen, 
melyik adórendeletet illetően készítsünk elő a soron következő ülésre, de legkésőbb a 
novemberi ülésre konkrét rendelettervezetet, modellszámításokkal megalapozva. Az 
építményadó és az iparűzési adó, amihez hozzányúlnék. Az iparűzési adónál 1,8 %-
ra, az üdülőnél 100,- Ft-tal emelném az építményadót.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Az építményadónál lehet, hogy érdemes lenne a valós 
hasznos alapterületeket leellenőrizni. Nem biztos ugyanis, hogy a bevallások 
valósak. Akár előzetes levében valamiféle „amnesztia” lehetőségére is felhívnám a 
figyelmet. Bár, mi ennek az apropója? 
 
Radovits Tibor alpolgármester: Az, hogy az utóbbi években sok építkezés történt.  
 
Horváth Attila polgármester: Én a 100,- Ft-os építményadó emelést és az iparűzési 
adó 1,8 %-ra emelését támogatnám.  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Az ettől az intézkedésektől várható mintegy kb. 2 millió 
forint pluszbevétel nem oldja meg a problémánkat.  
 
Kertész Norbert képviselő: A 100,- Ft-os emelés a lakóházakat is érintse.  
 
Radovits Tibor alpolgármester: Ne menjünk el a faluig: az üdülőépületek 100,- Ft-os 
adóemelésével és az iparűzési adó 1,8%-ra emelésével értek egyet.  
 
Kertész Norbert képviselő: A vállalkozások 100,- Ft/m2-es építményadójával mi 
lesz?  
 
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Megnézzük. Lehet akár 200,- Ft is.  
 
Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel 
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az építményadóról 
és az iparűzési adóról szóló rendeletek 2014. január 1-től hatályos módosítása mellett foglal 
állást akként, hogy az építményadó mértéke 100,- Ft/m2-rel, az iparűzési adó mértéke 1,8%-ra 
emelkedjen. A Képviselő-testület megbízza Horváth Attila polgármestert a módosító rendelet-
tervezetek soron következő ülésre történő előkészítésével.” 
 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének a döntéshozatalában 5 
fő vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

45/2013.(IX. 3.) képviselő-testületi határozat:  
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
építményadóról és az iparűzési adóról szóló rendeletek 2014. január 1-
től hatályos módosítása mellett foglal állást akként, hogy az 
építményadó mértéke 100,- Ft/m2-rel, az iparűzési adó mértéke 1,8%-ra 
emelkedjen.  
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A Képviselő-testület megbízza Horváth Attila polgármestert a 
módosító rendelet-tervezetek soron következő ülésre történő 
előkészítésével.  
Felelős: Horváth Attila polgármester 
Határidő: 2013. november 15.  

 
Horváth Attila polgármester: Egyébként az üdülősök kedvezményénél – a helyben 
lakásra tekintettel biztosított mentességet illetően - az elv maga bukott meg, ennek 
betarthatóságát szüntették meg azzal, hogy az állandó lakosok után nem járnak 
normatívák.  
 
10. Napirendi pont:  
a) Horváth Attila polgármester : A közbiztonsági kamerák telepítése megtörtént. A 
kamerákat üzembe is helyezték, és a Soproni Rendőrkapitányságon folyamatosan 
figyelik 
 
b) Horváth Attila polgármester: Külterületi kerékpárútszakaszok felújítása: 
augusztus 4-én került sor a munkaterület átadásra, miután a STRABAG Általános 
Építő Kft a közbeszerzési eljáráson 378 millió 552 ezer Ft (a tervezettnél kedvezőbb) 
összegért elnyerte a kivitelezést. A felújítás – térségünkben - a hidegségi és fertőbozi 
szakaszokkal megkezdődött. Az érintett fertőhomoki ingatlantulajdonosokat a 
kivitelezés megkezdéséről előzetesen levélben tájékoztattuk.  

 
c) Horváth Attila polgármester: Szúnyoggyérítés: légi úton– önkormányzati 
finanszírozásból – két alkalommal (májusban és júniusban) került sor az idei 
szezonban kémiai kezelésre, mivel egy alkalommal (júliusban) a kormány rendelt el 
az árvizekhez kapcsolódó gyérítést. Ezt követően, augusztusban a csapadékmentes 
időjárásnak köszönhetően jelentősen csökkent a szúnyogok száma. 
 
d) Horváth Attila polgármester: Sikeresen lezajlott a tájházban a júliusban tartott 
Kézműves Napok programsorozat. Sajnos a Nemzeti Kulturális Alaphoz Hegykő 
Község Önkormányzata részéről a Tízforrás Fesztivál - és ennek részeként a 
kézműves napok - támogatására benyújtott pályázat nem részesült támogatásban. 
 
e) Horváth Attila polgármester: Megalakult a Nemzeti Művelődési Intézet, amely 
kistelepülési programokat támogat „Kapunyitogató” címmel. Mi is (a tamburások és 
a néptáncosok) részt veszünk ilyen előadásokon, amelyekért fellépési díjat is 
fizetnek. Szeptember 15-én és szeptember 27-én lesz nálunk ilyen műsor, az elsőn a 
tamburások is fellépnek. Népszerűsítsük, hogy legyen nézőjük, színvonalas dolgok.   
 
11. Napirendi pont: 
Horváth Attila polgármester - hivatkozva arra, hogy hatósági ügy következik - zárt 
ülést rendelt el.  
 
Horváth Attila polgármester a zárt ülés befejezését követően kihirdette, hogy a 
képviselő-testület egy ingatlan esetében döntött 120 ezer forint közművesítési 
hozzájárulásról.  
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Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Horváth Attila polgármester a képviselő-testület 
ülését 20 óra 40 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 Tündérrózsa Óvoda 2012/2013-as nevelési évéről; 

 óvodai költségek tábla; 

 melléklet a 41/2013.(IX. 3.) képviselő-testületi határozathoz (az óvodai nevelés és 
szociális étkeztetés, továbbá gyermekétkeztetés feladatellátásának finanszírozásáról 
szóló megállapodás); 

 melléklet a 42/2013.(IX. 3.) képviselő-testületi határozathoz (tájékoztató az 
Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről); 

 előirányzat módosítások felsorolása; 

 7/2013.(IX.15.) rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
2/2013.(IX. 15.) rendelet módosításáról; 

 melléklet a 43/2013.(IX. 3.) képviselő-testületi határozathoz (ajánlattételi felhívás);  

 8/2013.(IX. 15.) önkormányzati rendelet a közterületek filmforgatási célú 
hasznosításáról. 


