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Fertőd Város
Képviselő-testülete
3/2009. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Fertőd Város Képviselő-testületének 2009. március 31.
(szerdán) 08,00 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 érdeklődő nem 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.
( szavazás )
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Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - a napirendeket elfogadta az alábbiak szerint:

NAPIREND
Tárgy:

Előadó

1.) Bölcsődei csoport indítása a Fertődi Napköziotthonos
Óvodában

dr. Füzi Norbert
jegyző

A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA.
1.) Napirendi pont
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
A napirend tárgya:Bölcsődei csoport indítása a Fertődi Napköziotthonos Óvodában

A napirend előadója: Fülöp Géza polgármester
Fülöp Géza polgármester:
Emlékeztetve a testületet elmondja, hogy fenti napirendi ponttal kapcsolatban a múlt
héten egyszer már tárgyalt a képviselő-testület.
Azon ülésén – talán egy kissé átgondolatlanul – a 4/2009.(III.25.) számú határozatával
úgy döntött, hogy nem támogatja bölcsődei csoport 2009/2010-es nevelési évtől
történő beindítását a Fertődi Napköziotthonos Óvoda keretein belül. A
kezdeményezést nem támogató képviselők egyik fő indoka akkor az volt, hogy nem
szeretnének egy rivalizáló helyzetet előidézni az óvoda bölcsődei csoportja és a Segítő
Kéz Szociális Szövetkezet családi napközis csoportja között.
A témával kapcsolatban komoly viták alakultak ki, és azóta is olyan információk
jutottak el a döntéshozókhoz, amelyek a kérdés újbóli megtárgyalását indokolják.
Mindezekre való tekintettel - valamint azon oknál fogva, hogy intézmény
átszervezéssel kapcsolatos döntés legkésőbb március 31-ig meg kell hozni a képviselőtestületnek – Fertőd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 11/2006.(XI.17.) Ör. rendeletének 16.§ (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően az előírt számú képviselő kérte a napirend rendkívüli ülésen történő újbóli
megtárgyalását.
Az ülést megelőzően kiosztásra került a Segítő Kéz Szociális Szövetkezet tervezete
„Az ÓV-LAK családi napközi és játszóházban megvalósítandó bölcsődés korú
gyermekek napközbeni ellátására” című dokumentum.
E szakmai anyag pontosan részletezi a családi napközi lényegét, előnyeit, valamint az
ÓV-LAK családi napközi és játszóház lehetőségeit, annak személyi-tárgyi feltételek
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szerinti bontásával. A tervezet áttanulmányozását követően - a kérdést egyébként
korábban is támogatva – újfent úgy gondolja, hogy a két kvázi intézmény
problémamentesen, akár egymást kiegészítve is megfér majd városunkban.
Bognár Zoltán képviselő:
Egyetértve a polgármester által elmondottakkal – bár ő korábban nem támogatta az
óvodában létesítendő bölcsődei csoport ügyét – maga is úgy véli, hogy a kétféle
szolgáltatás pontos kidolgozásával van létjogosultsága mindkét lehetőségnek.
Az egyértelmű helyzet és a későbbi nézeteltérések elkerülése végett fontosnak tartja,
hogy a Segítő Kéz Szociális Szövetkezettel családi napközi vonatkozásában egy
precízen kidolgozott együttműködési megállapodást kössön az önkormányzat.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester a határozati előterjesztette a következő határozati javaslatot:
a.) Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fertődi Napközi
Otthonos Óvoda keretein belül - egy többcélú, közös igazgatású intézmény önálló
szervezeti és szakmai egységeként - bölcsődei csoportot indít be 2009/2010-es
nevelési évtől.
b.)Egyúttal támogatja, hogy együttműködési megállapodás kerüljön kidolgozásra a
Segítő Kéz Szociális Szövetkezet és az önkormányzat között az ÓV-LAK családi
napközi és játszóházban megvalósítandó bölcsődés korú gyermekek napközbeni
ellátására.
Utasítja a jegyzőt, hogy az átszervezéshez szükséges intézkedéseket tegye meg,
valamint gondoskodjon – az érintettekkel egyeztetve – az együttműködési
megállapodás előkészítéséről.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: 2009. június 30.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
8/2009.(IV.31.)fertődi Öh.
a.) Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Fertődi Napközi Otthonos Óvoda keretein belül - egy
többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és
szakmai egységeként - bölcsődei csoportot indít be 2009/2010-es
nevelési évtől.
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b.)Egyúttal támogatja, hogy együttműködési megállapodás
kerüljön kidolgozásra a Segítő Kéz Szociális Szövetkezet és az
önkormányzat között az ÓV-LAK családi napközi és játszóházban
megvalósítandó bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátására.
Utasítja a jegyzőt, hogy az átszervezéshez szükséges
intézkedéseket tegye meg, valamint gondoskodjon – az
érintettekkel egyeztetve – az együttműködési megállapodás
előkészítéséről.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: 2009. június 30.
KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK:
Fülöp Géza polgármester
Tájékoztatja a testületet, hogy fényképével montírozott Hitler kép kering az interneten.
Mélységesen felháborítja az ilyen cselekedet, s ezúton szeretné kihangsúlyozni, hogy
soha életében nem voltak fasiszta nézetei, s egyúttal mindig is mélyen elítélte a
fasizmussal kapcsolatos és Hitler nevével fémjelzett háborús bűntetteket.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Több tárgy nem volt, Fülöp Géza polgármester megköszönte a megjelenést, a
részvételt, a képviselő-testület ülését 09,00 órakor bezárta.
Kmf.

Fülöp Géza
polgármester

dr. Füzi Norbert
jegyző
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