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Fertőd Város
Képviselő-testülete
2/2009. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Fertőd Város Képviselő-testületének 2009. március 25.
(szerdán) 17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

napján

Az ülés helye: Fertőd Város Polgármesteri Hivatala
Kistanácsterem.
Jelen vannak: Fülöp Géza polgármester
Takács György alpolgármester
Bertha János
Bognár Zoltán
Czifra Attila
Köő Tibor
Garab Gáborné
Dr. Horváth Beatrix
Horváth Zoltán
Kissné Horváth Dori Katalin
Rábensteiner Viktor
Varga Jenő

képviselők.

Dr. Füzi Norbert jegyző
Tulok Viktor
aljegyző

A lakosság részéről 7 fő érdeklődő jelent meg

Fülöp Géza polgármester a jelenlévők köszöntése után megállapította, hogy a 11
képviselő közül 11 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Ismertette a meghívóban szereplő napirendeket, majd megkérdezte, hogy a
képviselőknek van-e más napirendre javaslata.
A képviselők részéről napirendi javaslat nem hangzott el.
A meghirdetett napirendi javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
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( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - a napirendeket elfogadta az alábbiak szerint:

NAPIREND
Tárgy:

Előadó

1.) A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályairól
szóló rendelet módosítása

Tulok Viktor
aljegyző

2.) A temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló
rendelet módosítása

Tulok Viktor
aljegyző

3.) A köztisztviselői teljesítmény követelmények alapját képező
célok meghatározása a 2009. évre

Tulok Viktor
aljegyző

4.) A 2009. évi Közbeszerzési Terv elfogadása

dr. Füzi Norbert
jegyző

5.) Bölcsődei csoport indítása a Fertődi Napközi Otthonos
Óvodában

dr. Füzi Norbert
jegyző

6.) A Fertődi Általános Iskola iskolaigazgatói álláspályázatának
kiírása

dr. Füzi Norbert
jegyző

7.) TEUT pályázat benyújtása útburkolat felújítására

Fülöp Géza
polgármester

8.) Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók

A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA.
1.) Napirendi pont
(Írásos előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
A napirend tárgya: A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályairól
szóló rendelet módosítása
A napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
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Tulok Viktor aljegyző:
Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a rendelet-módosítás - az előterjesztésben
említett jogszabály módosításnak megfelelően - a rendszeres szociális segélyezettekre
vonatkozó változtatásokat tartalmazza. Ennek a lényege, hogy a korábbi „aktív korúak
ellátásának” gyűjtőfogalma két csoportra, a rendszeres szociális segélyezettekre és a
rendelkezésre állási támogatásban részesülőkre változik. Az első csoportba tartozó
aktív korú munkaképes embereket minimál béren, egy évben minimum 4 és fél
hónapig kell foglalkoztatnia az erre jogosult szervezetnek. Fertődön a
Városüzemeltetési Kft megszűnését követően erre megfelelő szervezet a Szociális
Szövetkezet, amely kb.10 ilyen státuszú embernek képes munkát biztosítani. Az
érintetteknek továbbra is a Munkaügyi Központtal kell a foglalkoztatásukra irányuló
együttműködési megállapodást kötni.
Az aktív korúak ellátására jogosultak másik csoportját pénzbeli ellátásként
rendelkezésre állási támogatás illeti meg, ha közfoglalkoztatásban nekik nem felróható
okból nem tudnak részt venni. Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak ugyancsak
együttműködésre kötelezettek, mely esetükben is a Munkaügyi Központtal történik. A
rájuk vonatkozó együttműködési szabályokat a szociális törvény és annak végrehajtási
rendelete tartalmazzák. A különböző együttműködési megállapodások feltételeinek
meghatározására a településeknél erre megfelelő szervet kell kijelölni. Fertőd esetében
ez a Mikro-Térségi Szociális Szolgáltató Központ lesz, amellyel karöltve kerülnek
kidolgozásra az eljárási szabályok, valamint a beilleszkedést segítő programok típusai.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Bognár Zoltán képviselő:
Afelől érdeklődik, hogy a fent említett embereket meddig és milyen feltételek mellett
kell foglalkoztatni?
Tulok Viktor aljegyző:
Válaszában közli, hogy az aktív korú munkaképes, rendszeres szociális segélyezetteket
1 évben minimum 4 és fél hónapig, 6 órában, minimál béren kell alkalmazni, melyhez
bérük vonatkozásában 95 %-os állami támogatás vehető igénybe.
Fülöp Géza polgármester:
A rendelkezésre állási támogatást kötelező-e a szociális rendeletbe szabályozni,
valamint az ilyen formánál mekkora az igényelhető állami támogatás mértéke?
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy a törvény szerint kötelező a rendelkezésre állási támogatás helyi
rendeletben történő szabályozása, melynek esetében 85 %-os állami támogatás hívható
le.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester a rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
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Tájékoztatja a képviselőket, hogy - rendeletalkotásról lévén szó - az Ötv. 10. § a.)
pontja értelmében az előterjesztés elfogadásához minősített többségre lesz szükség.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - megalkotta a 2/2009. (III. 26.) Ör. rendeletét a szociális igazgatás és a
szociális ellátás helyi szabályairól szóló 7/2007.(VI.25.) ferődi Ör. rendelet
módosításáról.

2.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
Napirend tárgya: A temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló rendelet
módosítása
A napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy az idei költségvetés elfogadásakor a képviselő-testületben - a
megváltatlan sírhelyek magas száma miatt - megfogalmazódott az az igény, hogy a
sírhely díjak kérdésével foglalkozni kell. Felhatalmazást adott a temetkezéssel
kapcsolatos díjak mértékének a környéken kialakult gyakorlathoz történő
hozzáigazításához, mivel azok Fertődön a 10 évvel ezelőtti árviszonyokat tükrözik,
amik nagyságrenddel maradnak el a reális mértéktől.
A környékbeli települések díjainak megvizsgálásakor a testület úgy foglalt állást, hogy
azokat a nem frekventált soproni temetkezési díjakhoz kell hozzáigazítani.
A temetkezési rendelet módosításának előkészítésekor úgy láttuk célszerűnek, hogy a
díjtételeken kívül a rendelet teljes körű módosítása, aktualizálása is megvalósuljon,
mivel az elmúlt közel 1 évtizedben jó néhány jogszabályi változás is bekövetkezett a
temetkezés szabályait illetően.
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy a sírhely díjak megfelelő mértékű ármeghatározása azért is
elodázhatatlan, mivel az elmúlt években 15 millió Ft körüli összeget költött temetőire
önkormányzatunk, bevételei viszont szinte egyáltalán nem voltak e téren.
Mint az közismert, Fertőd Város közigazgatási területén három temető közül kettőt, az
eszterházit és a tőzeggyárit üzemelteti az önkormányzat.
A komoly fenntartási költségek kompenzálásán kívül a sírhelydíjak megemelésének
másik oka, hogy az eszterházi temető teljes megteltségét követően új sírhelyek
kialakításáról kell gondoskodnia önkormányzatunknak, aminek természetesen
ugyancsak komoly anyagi vonzatai lesznek.

5

Sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a helyi polgárok nem érzik át az önkormányzat e
tárgyban megtett intézkedéseinek súlyát, amit többek között az is bizonyít, hogy a
temetőnél elhelyezett szépen üvegezett hirdetőtáblát néhány nap alatt kitörik,
megrongálják.
Takács György alpolgármester:
Afelől érdeklődik, hogy a rendelet-tervezet alapján az urna fülkék megváltási ideje is
25 év, melyet követően nem igazán érti, hogy mi lesz azoknak a sorsa?
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy a hozzátartozók jelenleg is megtehetik, hogy hazaviszik az urnát, vagy
ha már hozzátartozók nincsenek, annak további elhelyezéséről a temető gondozója
intézkedik.
Fülöp Géza polgármester:
Fontosnak tartja még elmondani, hogy az önkormányzati lakások bérleti díjait is úgy
kell meghatározni, hogy azok igazodjanak a tulajdonos fenntartási költségeihez. A
rendelet-tervezetben szereplő sírhelydíjak mértéke csak az önkormányzat temetővel
kapcsolatos működési, üzemeltetési költségeit fedezi, s nem eredményez olyan
pluszforrást, amellyel azok csinosítását lehetne elvégezni. A szép, méltó környezet
kialakítása további ráfordításokat igényel az önkormányzat részéről.
Köő Tibor képviselő:
Kérdezi, hogy a sírhelydíj megváltásoknál részletfizetésre ad-e lehetőséget az
önkormányzat?
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Nem tartja szerencsésnek a részletfizetés biztosítását, mivel ezzel kapcsolatban sajnos
szinte csak rossz tapasztalataink vannak, mind az adókat, mind a közüzemi
tartozásokat illetően.
Hivatalunk dolgozója, Kocsis Ferenc által elkészített kimutatás alapján ugyanis több
mint 300 megváltatlan sírhely van, melyek esetében kaotikus állapotokat teremtene a
különböző módú és idejű részletfizetések engedélyezése. Sajnos az emberek jelentős
része ezen kedvezmény megadását követően akár gondatlanságból, akár egyéb ok
miatt hajlamos a részletek fizetését elfelejteni, későbbre halasztani, amiknek az
adminisztrálása újabb problémákat, s jelentős pluszterhet róna a Polgármesteri
Hivatalra.
A megváltások megkönnyítése érdekében inkább hosszabb tartamú befizetési határidőt
engedélyezne.
Fülöp Géza polgármester:
Egyetért a jegyző által elmondottakkal, mivel egyrészt a temetkezési vállalkozók sem
adnak részletfizetési lehetőséget, másrészt az emberek nagy része amúgy is félretesz,
azaz előrelátóan gondolkodik az ilyen kiadásokkal kapcsolatban.
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Rábensteiner Viktor képviselő:
A sírhely díjak emelésével kapcsolatban szeretné kihangsúlyozni, hogy az 25 évre
vonatkozóan csak évi 1.000 Ft-ot jelent az érintetteknek.
A temetői létesítmények használati díjának emelésével kapcsolatban viszont attól tart,
hogy az megdrágíthatja majd a temetkezések költségét is.
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy önkormányzatunk hibája az, hogy ezen költségeket idáig nem szedtük
a temetkezési vállalkozóktól, ám fontos azt megjegyezni, hogy a temetkezési cégek
máshol is megfizetik ezen költségeket, s ettől függetlenül mindenhol egységes
tarifákkal dolgoznak.
Takács György alpolgármester:
Az elhangzottakkal kapcsolatban szeretné megjegyezni, hogy ő sajnos rendszeresen
járja temetőinket, ahol rengeteg nagyon drága síremlék található, amelyeket ha
továbbra is méltó környezetben akarják a hozzátartozók látni, akkor igenis hozzá kell
mindenkinek járulni az ennek megteremtésére áldozott költségekhez.
Úgy véli, hogy ez a tárgykör szentebb dolog annál, hogy ilyen méltatlan felvetésekről
vitatkozzon a képviselő-testület.
Fülöp Géza polgármester:
Megkérdezi, hogy a rendelettel kapcsolatban kíván-e valaki módosító indítványt
beterjeszteni.
Rábensteiner Viktor képviselő:
Afelől érdeklődik, hogy van-e lehetőség a díjtételek inflációval történő évenkénti
megemelésére.
Tulok Viktor aljegyző:
A felvetésre közli, hogy rendeletben automatikus emelést nem lehet beírni, hanem
arról a testületeknek minden évben külön kell dönteni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester a rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy - rendeletalkotásról lévén szó - az Ötv. 10. § a.)
pontja értelmében az előterjesztés elfogadásához minősített többségre lesz szükség.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - megalkotta a 3/2009. (IV. 1.) Ör. rendeletét a temetőkről és a
temetkezés helyi szabályairól.
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3.) Napirendi pont.
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
A napirend tárgya: A köztisztviselői teljesítmény követelmények alapját képező célok
meghatározása a 2009. évre
A napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS:
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy a teljesítmény célok meghatározásánál az alapvető önkormányzati
célkitűzések évek óta változatlan formában kerülnek meghatározásra, mindössze az
eseti célok szoktak az aktuális tényeknek, feladatoknak megfelelően változni.
Sajnálatos tény, hogy a teljesítmény követelmények ugyan minden évben kitűzésre
kerülnek, melyeknek megfelelően értékeli a munkáltató a köztisztviselőket, ám az
értékelés anyagi kompenzálását a központi költségvetés nem biztosítja.
Fontos megjegyezni viszont, hogy a hivatal ettől függetlenül komolyan veszi ezen
meghatározott célok végrehajtását, s dolgozói e szerint végzik a mindennapi
munkájukat.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
2/2009.(III. 25.)fertődi Öh.
Fertőd Város Képviselő-testülete a 2009. évre vonatkozóan
elfogadja a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapjául
szolgáló kiemelt célokról szóló előterjesztést és a kiemelt célokat
e határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: folyamatos

4.) Napirendi pont.
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
A napirend tárgya: A 2009. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
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A napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS:
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
tv. kimondja, hogy az önkormányzatoknak április 15-ig tervet kell készíteni az adott
évre vonatkozó közbeszerzésekről.
Az idei tervbe kell feltüntetni egyrészt a már tavaly elkezdődött, de csak idén zárult
közbeszerzéseket:
- azaz a süttöri óvoda - iskola épület felújítását (37 millió Ft),
- és a kerékpárút építése Fertőd gesztorságával projektet (240 millió Ft),
valamint az idei évre tervezett közbeszerzés köteles elképzeléseket, melyek:
- Fertődi Kulturális és Szolgáltató Központ épület felújítása (450 millió Ft),
- Fertődi Általános Iskola épület felújítása (200 millió Ft),
- Haydn sétány kialakítása (50 millió Ft),
- Fertőd Városközpont integrált projekt tervezése (33 millió Ft),
- papír és nyomtatvány beszerzések,
- valamint számítástechnikai fejlesztések.
A tervben minden olyan beszerzést nevesíteni kell, ami közbeszerzés köteles, ám ezek
mindegyikét nem kötelezettsége az önkormányzatnak meg is valósítani.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
3/009.(III. 25.)fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fertőd
Város Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési tervét
elfogadja.
Felelős: Dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: folyamatos
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5.) Napirendi pont.
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
A napirend tárgya: Bölcsődei csoport indítása a Fertődi Napközi Otthonos Óvodában
A napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS:
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy a közoktatásról szóló tv, idei módosításának eredményeképpen a
korábbi augusztus 30-a helyett március 31-ig kell minden olyan döntést a fenntartó
önkormányzatoknak meghozni, amelyek oktatási intézmény átszervezésének
minősülnek.
A települési önkormányzatoknak a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások
keretében kell biztosítania a gyerekek napközbeni ellátását. Az ellátás biztosításának
kötelezettsége kiterjed a 3 életévüket be nem töltött gyerekekre is. A még nem óvodás
korú gyerekek napközbeni ellátásának egyik lehetséges módja a bölcsődei ellátás. A
10 ezer főt meghaladó települések esetében ezen ellátási forma biztosítása kötelező,
míg a többi települési önkormányzat számára csupán önként vállalt feladatként jelenik
meg. Információink szerint több környékbeli település is engedélyt kért már bölcsődei
csoport beindítására. Előterjesztésünk lényege is arra irányul, hogy Fertőd városának
egyrészt térségi szerepének hangsúlyozása érdekében, másrészt a környező települések
lépéseit követve meg kell adni a lehetőséget bölcsődei csoport beindítására a 20092010. nevelési évtől.
Fülöp Géza polgármester:
Hangsúlyozza, hogy az említett jogvesztő határidőig a testületnek egy elvi döntést kell
hozni arra vonatkozóan, hogy bölcsődei csoportot a következő nevelési évtől indít-e, s
ha igen milyen intézményi keretek között. Az előterjesztésben szereplő határozati
javaslat lényege tehát, hogy egyáltalán biztosít-e lehetőséget bölcsődei csoport
intézményi keretek között történő beindításának a képviselő-testület.
Bognár Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy a tavalyi évben megalakult Szociális Szövetkezet tevékenységi köre is
alkalmas bölcsődei feladatok ellátására, melyet egy együttműködési megállapodás
keretében adhatna át számára az önkormányzat. A szövetkezeti forma ugyanúgy
alkalmas a teljes körű normatíva lehívására, s a családi napközin keresztül
többletszolgáltatásokat is tud nyújtani egy óvoda keretein belül működtetett bölcsődei
csoporthoz képest.
Horváth Zoltán képviselő:
Támogatja az előterjesztésben elmondottakat, s úgy véli, hogy a már működő óvoda
mind személyi, mind tárgyi feltételei alkalmasak a bölcsődei csoport beindításához.
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Rábensteiner Viktor képviselő:
Ugyancsak fontosnak tartja, hogy Fertődön bölcsődei csoport indulhasson és ő is úgy
érzi, hogy ennek az óvoda lenne a legalkalmasabb helye.
Dr. Horváth Beatrix képviselő:
Úgy gondolja, hogy a döntést azért kell megfontolás tárgyává tenni, mert a
Szövetkezet keretében egy jól működő formációra is rá lehetne bízni a bölcsődei
ellátás biztosítását. Örvendetes dolognak tartja, hogy hosszú és fáradságos előkészítő
munkát követően megkezdhette működését a Segítő Kéz Szociális Szövetkezet, amely
családi napközijében a már felvett pedagógusok esetében a két tervezett forma
párhuzamos beindítása esetén arra kényszerülhet, hogy megváljon dolgozóitól.
Varga Jenő képviselő:
Egyetértve az előtte szólóval, maga is úgy érzi, hogy Fertőd túl kicsi a két szervezeti
forma működésének létjogosultságához, ezért a két projekt párhuzamos beindítását
nem támogatja.
Fülöp Géza polgármester:
Még egyszer is hangsúlyozza, hogy a testület jelenlegi döntése csak arra irányul, hogy
az ingyenes bölcsődei ellátás lehetőségét a következő nevelési évtől biztosítja-e egy
már működő (óvoda) vagy egy újonnan létrehozandó (önálló bölcsőde) intézményen
keresztül. Az, hogy a tényleges feladat ellátás módja, mikéntje hogyan valósul meg tehát hogy akár kiszervezésre kerül-e egy másik szervezeti formához -, az a következő
időszak döntése lehet.
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy a képviselő-testület jelenleg csak a polgármester által elmondott
döntés meghozatalára jogosult, azaz az óvoda vagy önálló bölcsőde keretén belül
dönthet a bölcsődei csoport beindításáról. Ha a nevelési év kezdetéig viszont úgy
értékelik a helyzetet, hogy egy feladatátadási szerződéssel azt mégis egy másik
szervezetnek adnák át, ezen irányú döntését csak a későbbiekben teheti meg.
Tájékoztatásul közli még, hogy a Megyei Önkormányzat - a törvényi előírásokat
betartva - már előzetesen hozzájárult - mivel csak március 17-én üléseztek e hónapban
- a fertődi bölcsődei csoport óvodán keresztül történő beindításához. Ettől függetlenül
a későbbiekben dönthet akár úgy is a képviselő-testület, hogy egyéb okok miatt nem
vállalja a bölcsődei csoport megindítását, s ezen határozatát hatályon kívül helyezheti.
Fülöp Géza polgármester:
Megkérdezi a hatósági engedélyt kiadó aljegyzőtől, hogy milyen korcsoportot láthat el
a családi napközi?
Tulok Viktor aljegyző:
Válaszában közli, hogy 14 éves korukig lehet felvenni gyerekeket a családi napközibe,
ám a Szociális Szövetkezet csak az 1-3 éves korosztályra kérte az engedélyt.
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Garab Gáborné képviselő:
A helyzet tisztázása érdekében úgy véli, hogy érdemes lenne egy gyors igényfelmérést
elvégezni, s ha ennek eredményeképpen kellő számú gyerek lenne, akkor támogassa a
testület mindkét formációt.
Fülöp Géza polgármester:
Válaszában közli, hogy ilyen jellegű felmérést gyorsan nem lehet elkészíteni, mivel ez
jogszabályi és egyéb feltételekhez kötött dolog.
Az előterjesztésben szereplő támogató döntés esetleges visszavonásának viszont ahogy azt a jegyző már ismertette - nincs semminemű jogkövetkezménye.
Takács György alpolgármester:
Hozzászólásában emlékezteti a testületet arra, hogy a Szociális Szövetkezet
létrehozásának ötletét anno támogatta mindenki. Ahogy ez többször is elhangzott, ez
egy nonprofit és közhasznú szervezet, melynek a működtetésen kívüli minden plusz
bevételét fejlesztési célokra kell fordítani. Mindezek ismeretében érdekesnek tartja,
hogy ezen információk birtokában épp azt követően támadják folyamatosan a Segítő
Kéz Szociális Szövetkezetet, hogy az támogatásban részesült.
Az elmúlt héten megnyitott családi napközinek átadott önkormányzati épület
felújítására 6 millió Ft-ot áldozott a Szövetkezet, s nyomatékosan hangsúlyozza, hogy
- a pályázati kiírásoknak megfelelően - minden többletbevételét a továbbiakban is a
köz javára fogja fordítani. Véleménye szerint az előterjesztésben szereplő ráfordítási
összegek sem fedik a valóságot, s a mutatószámok alapján lehetetlennek tartja a
bölcsődei csoportnak az óvoda keretében történő veszteségek nélküli működtetését.
Mindezek fényében kéri a testületet, hogy gondolja át azon döntését, hogy bölcsődei
csoport beindításánál a Szövetkezet által létrehozott már kész formát, vagy a még
kialakítás alatt lévő óvodai keretek közötti működést támogatja.
Fülöp Géza polgármester:
Felhívja a testületi tagok figyelmét, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban képviselői és
ne pedig szövetkezeti tagsági mivoltukban beszéljenek, mert ellenkező esetben
kénytelen lesz tőlük megvonni a szót.
Rábensteiner Viktor képviselő:
Hangsúlyozza, hogy hozzászólásában nem a Szövetkezet ellenében érvelt, hanem csak
azzal kapcsolatban fejtette ki véleményét, hogy az olyan feladatokat próbáljon ellátni,
ami az önkormányzati alapellátáson kívül valamilyen plusz szolgáltatást adhat. Ezért is
tartja fontosnak, hogy a 2-3 éves korcsoport ingyenes bölcsődei ellátása az óvodán
keresztül valósuljon meg és a Szövetkezet családi napközije az egyéb korcsoportok,
ill. az ingyenes ellátásra nem jogosultak felvételét biztosítsa.
Fülöp Géza polgármester:
Nyomatékosan megkéri a testületi tagokat, hogy szigorúan a határozati javaslatban
foglalt döntésre vonatkozzanak a hozzászólásaik. Még egyszer is kiemeli, hogy a
jogszabályi módosítás miatt csak most és az előterjesztésben szereplő formában lehet e
tárgyban dönteni.
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Természetesen - mint az már korábban elhangzott - a későbbiekben dönthet úgy is a
testület, hogy az ingyenesség biztosíttatása mellett ezt az ellátást más keretek, így akár
a Szövetkezet szervezetén keresztül feladatátadási együttműködéssel kívánja
megvalósítani.
Kreiterné Kovács Jolán óvodavezető:
Fontosnak tartja elmondani, hogy az óvoda egyáltalán nem akar a Szociális
Szövetkezet ellen dolgozni, de a jogszabályi változtatások, valamint a megszorítási
intézkedések következtében biztosítani kell a bölcsődei ellátást amiatt, mivel a szülők
a gyerek 2 éves kora után vissza akarnak menni dolgozni. Ezen igénynek az
önkormányzat úgy tud eleget tenni, hogy bölcsődei csoport beindítását engedélyezi,
melynek intézményi kereteit jelenleg az óvoda keretén belül lehet biztosítani.
Településünk érintett korosztályára vonatkozó mutatószámai alapján mindkét
szervezeti forma életképesen tud működni. Az óvoda eszterházi épületének van két
üres terme és minden tárgyi feltétele adott ahhoz, hogy bölcsődei csoport
beindításához csak az előterjesztésben szereplő minimális összegű ráfordítással kelljen
kalkulálni. A megfelelő gyereklétszám megléte esetén, az aktuális normatívák
tükrében előreláthatólag akár nyereségesen is működhet a bölcsőde.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal
és 6 tartózkodás mellett a határozati javaslatában foglaltakat nem támogatva az alábbi
döntést hozta:
4/2009.(III. 25.)fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
nem indít bölcsődei csoportot a 2009-2010-es nevelési évtől a
Fertődi Napközi Otthonos Óvoda keretein belül.
Utasítja a jegyzőt, hogy a nemleges döntésről a tárgykörben már
támogató határozatot hozó Megyei Önkormányzatot értesítse.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal

6.) Napirendi pont.
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
A napirend tárgya:A Fertődi Általános Iskola iskolaigazgatói álláspályázatának kiírása
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A napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS:
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Fertődi Általános Iskola 1 évvel
meghosszabbított intézményvezetői megbízatása 2009. július 31-vel jár le. Az új
vezető megválasztásával kapcsolatos eljárási határidők betartása, valamint a nyári
zökkenőmentes átadás-átvétel érdekében fontos, hogy az igazgatói álláspályázat
kiírásáról már most döntsön a képviselő-testület.
Kéri az ezzel kapcsolatos beterjesztett határozati javaslat elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:

5/2009.(III. 25.)fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertődi
Általános Iskola részére igazgatói (magasabb vezetői) állás
betöltését hirdeti meg 2009. augusztus 1-jei munkakezdéssel.
Felkéri Fertőd Város Jegyzőjét, hogy az álláspályázat
jogszabályban előírt adattartammal és módon történő kiírásáról
gondoskodjon.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal

7.) Napirendi pont.
A napirend tárgya: TEUT pályázat benyújtása útburkolat felújítására
A napirend előadója: Fülöp Géza polgármester
Fülöp Géza polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a tavalyi évben meghozott előzetes állásfoglalásnak
megfelelően elkészültek a tervek az idei TEUT pályázat benyújtásához.
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Mint azt korábban meghatároztuk, a Máltai Szeretetszolgálat melletti, a posta felé
haladó utat - a hozzá kapcsolódó parkolókkal együtt - újítanánk fel. A beruházás
tervezett költségvetése mindösszesen 9.641.120,- Ft. A projekt - tavalyi évekhez
hasonlóan - 50-50 % saját forrás - támogatás formában kerülne megvalósításra.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester előterjesztette a határozati javaslatot:
Fertőd Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács által meghirdetett, a települési önkormányzati szilárd burkolati
belterületi közutak burkolat felújításának támogatására kiírt, az önkormányzat
tulajdonában és kezelésében lévő Máltai u. 1-2. számú útfelújítási munkáira
vonatkozóan pályázatot nyújt be.
A fejlesztés forrás összetétele:
- saját forrás:
- támogatásból igényelt összeg:
Mindösszesen:

4.820.560,- Ft
4.820.560,- Ft
9.641.120,- Ft

A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2009.évi költségvetéséről szóló
1/2009.(II.13.) Ör. költségvetési rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: 2009. május 31.
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
6/2009.(III. 25.)fertődi Öh.
Fertőd Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett, a
települési önkormányzati szilárd burkolati belterületi közutak
burkolat felújításának támogatására kiírt, az önkormányzat
tulajdonában és kezelésében lévő Máltai u. 1-2. számú útfelújítási
munkáira vonatkozóan pályázatot nyújt be.
A fejlesztés forrás összetétele:
- saját forrás:
- támogatásból igényelt összeg:
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4.820.560,- Ft
4.820.560,- Ft

Mindösszesen:

9.641.120,- Ft

A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2009. évi
költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 13.) Ör. költségvetési
rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: 2009. május 31.

8.) Napirendi pont.
A napirend tárgya: Kérdések, bejelentések, tájékoztatók
1.)Támogatási kérelmek elbírálása
Fülöp Géza polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy az idei évben ez idáig az alábbi rendezvény és egyéb
támogatási kérelmek érkeztek be önkormányzatunkhoz:
- Fertődi Fiatalok Egyesülete Családi Lovas Nap
- lehetőséghez mérten
- Bagatell Alapítvány Haydn vetélkedőre
- 200.000,- Ft támogatási igény
- KÖZÖD nap
- lehetőséghez mérten
- Fertődi Fitness Fesztivál
- lehetőséghez mérten
- www.fertopart.hu térségi információs portál kérelme - 120.000,- Ft támogatási igény.
A polgármester javasolja, hogy a támogatási kérelmekről egy későbbi időpontban,
munkaértekezlet keretében tárgyaljon a képviselő-testület.
A testület tudomásul vette a polgármester javaslatát és nem kívánt foglalkozni ezen
ülés keretében az elhangzott kérelmekkel.
2.) Fertőd Város marketing fejlesztésére irányuló kezdeményezés megtárgyalása
Rábensteiner Viktor képviselő:
Mint az Idegenforgalmi Bizottság elnöke kezdeményezi, hogy az önkormányzat
terveztesse meg Fertőd Város logóját egy hozzáértő szakemberrel. Településünk
logójának mind kommunikációs, mind egyéb szempontból fontos jelentősége lehet a
későbbiek során. Ehhez kapcsolódóan idegenforgalmi szempontból fontos
előrelépésnek tartaná, ha az idei évben egy pályázat keretében önkormányzatunk is
megválasztaná „Fertőd Város borát”. Ennek egyrészt komoly marketing szerepe is
van, valamint intézményeinknek is megfelelő reprezentációs eszköze lesz a díjnyertes
ital. Amennyiben a testület támogatja a kezdeményezést, úgy az Idegenforgalmi
Bizottság egy borverseny keretében bonyolítaná le a terv megvalósítását.
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Bertha János képviselő:
Mind a két kezdeményezést jó ötletnek tartja, de javasolja, hogy „Fertőd Város
borának” megválasztásán kívül településünk logójának terveztetésére is hirdessen meg
pályázatot önkormányzatunk.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester az elhangzottak tükrében előterjesztette az alábbi határozati
javaslatot:
Fertőd Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki Fertőd Város
logójának megterveztetésére, valamint „Fertőd Város borának” megválasztására. A
pályázatok kiírásával és lebonyolításával, valamint a borválasztást elősegítő
borverseny megszervezésével az Idegenforgalmi Bizottság elnökét bízza meg.
Felelős: Rábensteiner Viktor képviselő
Határidő: 2009. május 1.
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
7/2009.(III. 25.) fertődi Öh.
Fertőd Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki
Fertőd Város logójának megterveztetésére, valamint „Fertőd
Város borának” megválasztására. A pályázatok kiírásával és
lebonyolításával, valamint a borválasztást elősegítő borverseny
megszervezésével az Idegenforgalmi Bizottság elnökét
hatalmazza fel.
Felelős: Rábensteiner Viktor képviselő
Határidő: 2009. május 1.

Tájékoztatás
Fülöp Géza polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy a tavalyi évben elhatározott felújítási és karbantartási
célok közül az alábbiakra kér be sürgősen árajánlatot annak érdekében, hogy akár a
soron következő ülésen dönthessen róluk a testület:
-

járda megjavítása a Muzsikaháztól a Kelemente patakig,
a süttöri Mária szobor körüli terület felújítása,
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-

az Fertőd-eszterházi posta környékének
összeszintezéssel történő rendbe tétele és
a kritikus járda szakaszok felújítása tárgyában.

korlátokkal,

vízelvezetéssel,

Több tárgy nem volt, Fülöp Géza polgármester megköszönte a megjelenést, a
részvételt, s a képviselő-testület ülését 22,00 órakor bezárta.

Kmf.

Fülöp Géza
polgármester

dr. Füzi Norbert
jegyző
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