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Fertőd Város
Képviselő-testülete
4/2009. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Fertőd Város Képviselő-testületének 2009. április 29.
(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

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 4 fő érdeklődő jelent meg
Távolmaradását előre jelezte:
Bertha János képviselő
Fülöp Géza polgármester a jelenlévők köszöntése után megállapította, hogy a 11
képviselő közül 10 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.
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A meghirdetett napirendi javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - a napirendeket elfogadta az alábbiak szerint:

NAPIREND
Tárgy:

Előadó

1.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
módosítása

Kövesházi Ilona
pü. osztályvezető

2.) A.) Az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásának
elfogadása

Kövesházi Ilona
pü. osztályvezető

B.) Könyvvizsgálói jelentés elfogadása

Kövesházi Ilona
pü. osztályvezető

3.) Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése
Önkormányzati Társulás alapító okiratának és módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának elfogadása

Tulok Viktor
aljegyző

4.) Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tulok Viktor
alapító okiratának módosítása
aljegyző

5.) Egyebek: Kérdések, bejelentések, tájékoztatók

A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA.
1.) Napirendi pont
(Írásos előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
A napirend tárgya: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása
A napirend előadója: Kövesházi Ilona pénzügyi osztályvezető

KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
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Kövesházi Ilona pénzügyi osztályvezető:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetésről szóló
1/2008.(II.14.)ÖR számú rendeletének módosítási tervezete 15.051 E Ft összeggel
növeli, 1.184.440 E Ft összegben határozza meg a költségvetés főösszegét.
Bevételi oldalon jelentősebb változás az iparűzési adó bevétel előirányzatát érinti. A
decemberi feltöltési kötelezettség teljesítése ismeretében 10.000 E Ft összegű emelést
tartalmaz a javaslat.
A költségvetési pótelőirányzatok évközi változásait érvényesítjük a költségvetési
rendeletben a költségvetési támogatás előirányzat 4.793 E Ft összegű emelésével.
Kiadási oldalon a változtatási javaslat a személyi juttatások, járulékok, dologi
kiadások, pénzeszköz átadások előirányzatait érinti. Novemberben kifizetésre kerültek
a személyi juttatásoknál eseti kereset kiegészítések részben a központi támogatásból.
Az év közbeni személyi változtatások az elemi költségvetés adatait módosították. A
dologi kiadások előirányzatát önkormányzati szinten 5.500 E Ft összeggel javasoljuk
emelni. A változás a pénzügyi szolgáltatások, valamint a különféle egyéb befizetések
előirányzatát érintik. A bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése működési
tartalék igénybevételét teszi szükségessé 39 E Ft összegben.
Tehát a módosítás javasolt összege 15.051 E Ft, a költségvetés főösszege így
1.184.440 E Ft-ra változik.
Kéri a testületet, hogy vitassák meg és döntsenek a módosításról.
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 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - megalkotta a 4/2009.(IV.30.) ÖR rendeletét, az Önkormányzat 2008.
évi 1/2008.(II.14.)ÖR költségvetési rendeletének módosításáról.

2.)A.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
Napirend tárgya: Az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásának elfogadása
A napirend előadója: Kövesházi Ilona pénzügyi osztályvezető
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Kövesházi Ilona pénzügyi osztályvezető:
Fertőd Város Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező, valamint a
vállalt feladatait 2008. évben is el tudta látni, az intézmények és a polgármesteri
hivatal működését biztosítani tudta. Az önkormányzat 2008. évben 737.369 E Ft
bevételt realizált, mely az előző évhez 66,1 %-os, az eredeti előirányzathoz képest 63,8
%-os teljesülésnek felel meg.
A bevételek alakulását két tényező befolyásolta döntően:
A 2007. évben az 3.350.000 CHF értékű kötvénykibocsátás. A kötvényből származó
512.550 E Ft összegű bevétel egy részét hiteltörlesztésre, jelentős részét céltartalékba
helyezve fejlesztésekre lett felhasználva. A vizsgált időszakban realizált bevétel
látszólagos alulteljesítésének oka, a betervezett pénzmaradvány felhasználás
elmaradása.
A másik meghatározó tényező az intézményi társulások hatása. Az intézményi
bevételek összege több mint kétszerese az előző évinek. Az intézményi ellátási
díjbevétel összegének emelkedését a tagintézmények bevételeinek megjelenése
magyarázza.
Ki kell emelni a helyi adó bevételek mind az előző évhez, mind az eredeti
előirányzathoz viszonyított kedvező alakulását. Új adónem nem került bevezetésre
2008-ban, ill. adómérték változás sem történt. A többletbevétel nagyrészt annak
köszönthető, hogy nagy súlyt helyezett az önkormányzat a nem fizető adóalanyok
felderítésére, a hátralékok behajtásával kapcsolatos munka megerősítésére.
Az állami támogatás összetételére vonatkozó változás, hogy az előző évtől eltérően
ÖNHIKI-s támogatást nem igényelt az önkormányzat.
Egy belterületi ingatlan értékesítésére került sor 5.500 E Ft értékben.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy Fertőd intézményi társulásai a térség legnagyobb oktatási
szerveződései, mely az óvoda és általános iskola vonatkozásában valósult meg. Nem
könnyű összefogni sem emberileg, sem pénzügyileg. A környező önkormányzatok
látják, hogy Fertőd jól végzi a munkáját. Ha az elvárt létszám nem lenne meg a
későbbiekben, akkor kell esetleg tagintézmény megszűnéssel számolni a társult
önkormányzatoknál.
Varga Jenő képviselő:
Elmondja, hogy sikeres az együttműködés a tagiskolákkal, a jelenlegi beíratások
alapján a létjogosultság biztosított.
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.
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( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - megalkotta az 5/2009.(IV.30.)ÖR. rendeletét az Önkormányzat 2008.
évi költségvetési zárszámadásáról.
2.)B.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
Napirend tárgya: Könyvvizsgálói jelentés elfogadása.
A napirend előadója: Kövesházi Ilona pénzügyi osztályvezető
Kövesházi Ilona pénzügyi osztályvezető:
A 2/A.) napirendhez kapcsolódik az önkormányzat 2008. évi auditált egyeszerűsített
beszámolójának elfogadása. Az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett a számviteli
törvény alapján. A beszámoló felülvizsgálata megtörtént, a megállapításokat a
mellékelt jelentés tartalmazza.
Az előterjesztéshez mellékelve van az Önkormányzat egyszerűsített beszámolója,
melyet Borsodiné Kisfaludy Katalin könyvvizsgáló látott el hitelesítési záradékkal.
Kéri a testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen.
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 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
9/2009.(IV. 29.)fertődi Öh.
Fertőd Város Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei
adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott
egyszerűsített tartalmú beszámolót, amely tartalmazza az
- egyszerűsített mérleget
- egyszerűsített pénzforgalmi jelentést,
- egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást,
- egyszerűsített eredmény-kimutatást elfogadja.
Az elfogadott egyszerűsített beszámolót az önkormányzat köteles 2009.
június 30-ig közzétenni, illetve az Állami Számvevőszéknek megküldeni.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: 2009. június 30.
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3.) Napirendi pont.
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
A napirend tárgya: Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése
Önkormányzati Társulás alapító okiratának és módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodásának elfogadása
A napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS:
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy ez a módosítás egy technikai jellegű ok miatt szükséges, ugyanis a
2008 decemberében elfogadott Társulási Megállapodást érintő törvény helyébe 2009.
január 1-én egy új törvény lépett hatályba, a 2008. évi CV. törvény. Ez alapján az
Alapító Okirat dokumentuma nem felel meg a törzskönyvi nyilvántartásba vétel
feltételeinek. Ennek megfelelően átdolgozták a Társulási megállapodást és az Alapító
Okiratot és ennek az elfogadásáról kell döntenie a testületnek.
Fülöp Géza polgármester:
Kiegészítésként elmondja, hogy ez a rendszer a 90-es évek óta nem működik.
Végighúzódik a Fertő-parton, Fertőszentmiklós, Fertőd térségében. Annak idején ez
regionális vízmű volt, amihez Ausztria is hozzá tartozott. Akkor perre került az ügy,
hogy ne legyen regionális, ezt meg is nyerték, majd ezután ennek a védelmében jött
létre a Társulás.
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 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
10/2009.(IV. 29.)fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati
javaslat mellékleteként megismert Hegykő és Fertőszentmiklós
Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Alapító
Okiratának és Társulási Megállapodásának módosításával
egyetért, azt elfogadja és felkéri a polgármestert e módosított
okiratok aláírására.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: 2009. április 30.
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4.) Napirendi pont.
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
A napirend tárgya: Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Alapító Okiratának módosítása
A napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy a Sopron-Fertőd kistérség Társulásáról van szó, mely szeretne egy
pályázatot beadni és ehhez szükséges az Alapító Okirat módosítása. A megvalósuló
beruházáshoz üzemeltetési koncepciót kell rögzíteniük. Az üzemeltetési feladatokat a
soproni városüzemeltetési társaság látná el, de ez még nem a társulásé, így az
önkormányzatoknak üzletrészt kellene vásárolni a cégből.
Arról viszont nem írtak, hogy pontosan mennyiért, hogyan zajlanának le ennek
részletei.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS:
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy többször szó esett már a társulásról. Sopronból most Csérre, 50 km-re
szállítják a szemetet. Ebben a projektben külön válik a műtárgyépítés és az
üzemeltetés. Az STKH Kft. átalakítása úgy történne, hogy az önkormányzatok
üzletrészt vásárolnának a cégben. Vannak viszont önkormányzatok, akik ebbe nem
egyeznek bele és ez probléma, mert akkor nem az egész önkormányzat írja alá a
projektet és így nem tudják beadni a pályázatot.
Javasolja, hogy ezt az ügyet inkább tárgyalja újra a testület, ha majd jobban
előkészítetten, részletesebben ismertetik a projektet, mert így nem tudni, hogy
mennyiért lehet megvenni az üzletrészt, s hogyan fog működni tovább a Társulás.
Horváth Zoltán képviselő:
Egyetért a polgármesterrel, hogy így ne döntsenek erről a napirendről.
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy lehetőség van arra, hogy a formalitásokról szavazzon csak a testület,
amivel nem ért egyet, vagyis a XV. fejezet kivételével fogadja el a módosítást.
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 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
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11/2009.(IV. 29.) fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati
javaslatban megismert Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosításával - a
XV. zárórendelkezés című fejezetének 6. bekezdése kiegészítésének
kivételével - egyetért, azt elfogadja, támogatja és felkéri a
polgármestert az Alapító Okirat módosításának aláírására.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: 2009. április 30.
5.) Napirendi pont.
A napirend tárgya: Döntést igénylő ügyek
A napirend előadója: Fülöp Géza polgármester
5/A.) Járdák, közterületek karbantartása
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy előző ülésen elvi állásfoglalás született abban az ügyben, hogy 3
terület felújítását az önkormányzat elvégezteti.
Ezek: a járda felújítása a Polgármesteri Hivataltól a Kelemente-hídig, a FertődEszeterházai Posta előtti burkolat, valamint a süttöri ABC előtt, a Mária szobor körüli
burkolat felújítása.
Bekérte a műszaki tartalommal kiegészített árajánlatokat a hivatal, melyek alapján a
következő ajánlatokat javasolja elfogadni:
- a Szabo Road Kft. Muzsikaház-Kelemente patak közti járda felújítása: 1.353.240
Ft+Áfa,
- a Szabo Road Kft. Fertőd Posta előtti térburkolat készítése: 2.008.730 Ft+Áfa,
- a Szabo Road Kft. Fertőd Posta előtti térburkolat kiegészítő munkái, kerékpárút
aszfaltozása/Patonai Panzió bejáró-Raiffeisen Bank épület utca csatlakozás közötti
szakasz: 1.915.992 Ft+Áfa,
- a Rajczi Építőipari Kft. Fertőd-süttöri ABC, Mária szobor környékének
díszburkolattal történő burkolása: 3.462.000 Ft+Áfa.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS:
Takács György alpolgármester:
A testület meghatározott egy munkatervet az év elején, ehhez tartja magát a
továbbiakban a tervezetteknek megfelelően is, ez a felújítás is ennek a része.
Horváth Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy arra figyeljenek, hogy a burkolat mindenhol ugyanolyan színű legyen,
mert nem szép, ha mindenhol más.
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester előterjesztette az alábbi határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az alábbi felújítási
munkákkal a következő vállalkozókat:
- a Szabo Road Kft.-t a Muzsikaház-Kelemente patak közti járda felújításával:
1.353.240 Ft+Áfa,
- a Szabo Road Kft.-t a Fertőd Posta előtti térburkolat készítésével: 2.008.730 Ft+Áfa,
- a Szabo Road Kft.-t a Fertőd Posta előtti térburkolat kiegészítő munkáival,
kerékpárút aszfaltozása/Patonai Panzió bejáró-Raiffeisen Bank épület utca csatlakozás
közötti szakasz: 1.915.992 Ft+Áfa,
- valamint a Rajczi Építőipari Kft.-t a Fertőd-süttöri ABC, Mária szobor környékének
díszburkolattal történő burkolásával: 3.462.000 Ft+Áfa összegben.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: 2009. augusztus 30.
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
12/2009.(IV. 29.)fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az
alábbi felújítási munkákkal a következő vállalkozókat.
- a Szabo Road Kft.-t a Muzsikaház-Kelemente patak közti járda
felújításával: 1.353.240 Ft+Áfa,
- a Szabo Road Kft.-t a Fertőd Posta előtti térburkolat
készítésével: 2.008.730 Ft+Áfa,
- a Szabo Road Kft.-t a Fertőd Posta előtti térburkolat kiegészítő
munkáival, kerékpárút aszfaltozása/Patonai Panzió bejáróRaiffeisen Bank épület utca csatlakozás közötti szakasz:
1.915.992 Ft+Áfa,
- valamint a Rajczi Építőipari Kft.-t a Fertőd-süttöri ABC, Mária
szobor környékének díszburkolattal történő burkolásával:
3.462.000 Ft+Áfa összegben.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: 2009. augusztus 30.
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5/B.) Napirendi pont.
A napirend tárgya: Oktatási, kulturális és sport rendezvények támogatása
A napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS:
dr. Füzi Norbert jegyző:
Előadja, hogy beérkezett néhány olyan rendezvényszervezésre vonatkozó igény,
melyek korai időpontja miatt a hivatalos beadási határidő előtt döntenie kell a
képviselő-testületnek.
Ezen rendezvények a Regionális Fogathajtó Bajnokság, a Tavaszköszöntő majális és a
Mediwave Fertőd fesztivál az alábbi támogatási igényekkel:
- Regionális Fogathajtó Bajnokság
- Tavaszköszöntő Majális
- Mediwave Fertőd

1.500.000 Ft
200.000 Ft
30.000 Ft

Fülöp Géza polgármester:
Egyetértve az összegekkel, támogatja a megjelölt rendezvények elhangzott
önkormányzati finanszírozását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester előterjesztette a következő határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete oktatási, kulturális és sport
tevékenység támogatására benyújtott rendezvények közül első körben az alábbiakat
támogatja:
- Regionális Fogathajtó Bajnokság
- Tavaszköszöntő Majális
- Mediwave Fertőd

1.500.000 Ft
200.000 Ft
30.000 Ft

Utasítja a jegyzőt, hogy a pályázók kiértesítéséről és a megítélt támogatási összegek
kifizetéséről gondoskodjon.
Felelős: Dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: folyamatos
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
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Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
13/2009.(IV.29.)fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete oktatási, kulturális és
sport tevékenység támogatására benyújtott rendezvények közül első
körben az alábbiakat támogatja:
- Regionális Fogathajtó Bajnokság
- Tavaszköszöntő Majális
- Mediwave Fertőd

1.500.000 Ft
200.000 Ft
30.000 Ft

Utasítja a jegyzőt, hogy a pályázók kiértesítéséről és a megítélt
támogatási összegek kifizetéséről gondoskodjon.
Felelős: Dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: folyamatos
6.) Napirendi pont
A napirend tárgya: Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók
6/A.) MNG, Dr. Varga Kálmán igazgató úr tájékoztatója:
Dr. Varga Kálmán a Műemlékek Nemzeti Gondnokságának igazgatója írásban kérte,
hogy az egyéb ügyek között a Haydn-évvel kapcsolatos kezdeményezésüket tárgyalja
meg a testület. Ennek keretében szétoszt egy tájékoztató anyagot, melyen látható egy
térkép, és egy kőből faragott határjel.
A hagyományápolás, valamint marketing szempontból tervezték meg a határjeleket,
melyek az aranykort visszaidézve jeleznék Eszterháza akkori határát. Virtuális
Eszterházát szeretnének ezzel létrehozni, mely a turizmust szolgálja, a települést
emlékanyaggal gazdagítaná. A bejövő utak mentén mívesen faragott kő határjeleket
tennének le, hogy jelezzék, aki itt áthalad a történelmi Eszterháza határán halad át. A
mellékelt anyagban látható a kőoszlopok tervrajza, melyek kb. ember magasságúak
lesznek.
A Közútkezelővel az elhelyezést illetően már megállapodtak, valamint a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal is engedélyt adott a kövek letételére, melyek ünnepélyes
átadója május 22-én lesz.
Takács György alpolgármester:
Aggódik amiatt, hogy melyik történelmi határról beszélnek, az 1908-as, vagy még
visszább megy a történelembe és annak a birodalomnak a határaira vonatkozik.
Valamint érzékeny pont, hogy két külön álló településről beszélünk-e akkor.
Eszterháza és Süttör ma már Fertőd, így a süttöriek sérelmezhetik a dolgot.
Félreérthető a lakosság fele a névváltoztatás ténye is.
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Dr. Varga Kálmán az MNG igazgatója:
Elmondja, hogy nincs szó az eszterházi birodalomról, itt arról a „Tündérvilágról” van
szó, amelyről Eszterházy Fényes Miklós 1766-ban a levelezésében írt. Ennek a határai
pontosan kimértek, természetesen van különbség az akkori helyzet és a mai helyzet
között. A hitelességre törekszenek és az 1780-as éveknek megfelelően lesznek
megállapítva ezek a pontok. Ez egy történeti adottság, ezt tovább kell színesíteni,
fejleszteni. Valóban Süttör egy külön álló több mint ezer éves település, de itt most
Eszterházáról van szó. Ez egy nemes hagyományápolás. Nem azt szolgálja, hogy két
település között konfliktus legyen, hanem hogy emelje a település presztízsét. Nem
akarják Fertőd nevét megváltoztatni.
Kéri a polgárőrség segítségét, hogy ha lehet, figyeljenek rá, hogy ne rongálják meg
ezeket a köveket.
Horváth Zoltán képviselő:
Úgy gondolja, hogy ez senkit nem fog zavarni, ezek a szép Eszterháza jelek jelzik
majd, hogy a régi Eszterháza határa hol volt.
Varga Jenő képviselő:
Elmondja, hogy azt kell tudatosítani az emberekben, hogy nem szűnik meg Fertőd
neve, ugyanis többen megkérdezték tőle, hogy akkor újra Eszterháza lesz-e Fertődből.
Rábensteiner Viktor képviselő:
Hozzáteszi, hogy a tájékoztató papíron az van feltüntetve, hogy Eszterháza nevének
visszaadása, talán a megfogalmazás nem megfelelő. Jobb lenne, ha ez nem
névvisszaadásként tűnne fel.
Dr. Varga Kálmán az MNG igazgatója:
Elmondja, hogy ez a pontos megfogalmazás, de ha ez probléma, sért egyes embereket
akkor változtatnak rajta.
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy sérelmezi, hogy Fertőd közigazgatási határa átnyúlik Fertőszéplaknál
a vasúton túlra 20 m-re, sőt még a fertőszentmiklósi vasútállomás is eszterházi állomás
volt. Most elhelyezik a köveket és lehet, hogy a történelmi Eszterháza határa sokkal
nagyobb volt. Földhivatali térképen is ott van.
Dr. Varga Kálmán az MNG igazgatója:
Valóban a történelmi Eszterháza az régebbre nyúlik vissza, nem az 1780-as évekbeli,
az még nem a teljes kastély-együttes kiépítése. A klasszikus közigazgatási az 1908-as.
Partner abban, hogy a vasútállomásnál is letegyenek egyet, de a köveknek köszöntési
funkciója van főleg.
Fülöp Géza polgármester:
Kéri az igazgató urat, hogy az elnevezéssel kapcsolatban tegyék meg a szükséges
lépéseket, hogy ne legyenek félreértések a névvisszaadást illetően. Szívesen
közreműködik, együttműködik az önkormányzat a kastéllyal e témában.
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Dr. Füzi Norbert jegyző:
Kéri szintén az igazgató urat, hogy az emberekben felmerült névváltozással
kapcsolatban ne csak a helyi médiában, hanem országos lapokban megjelent cikkekre
is kérjenek egy helyesbítést, ugyanis sokan azt hiszik, hogy megváltozik Fertőd
elnevezése. Valami más megfogalmazással kellene propagálni ezt az eseményt.
Dr. Varga Kálmán az MNG igazgatója:
Ígéri, hogy meg fogják oldani a problémát. Valamint kéri, hogy többször hívják őket
testületi ülésre, szívesen eljönnének más témákkal kapcsolatosan is tájékoztatni a
testületet.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
6/B.) Tőzeggyári lakosok levele
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy Tőzeggyárban élő lakosok két képviselője kereste meg azzal, hogy
aggályaik vannak ottani fejlesztésekhez alkalmazandót munkaerővel kapcsolatban. Ezt
követően felolvassa a jónéhány család által aláírt kezdeményezést, melyben leírják,
hogy tudomásuk szerint a tözeggyári majorba 100-150 fő munkavállalót
költöztetnének be valakik és attól félnek, hogy ezzel a kis település életét
megbolygatnák, melyre már a korábbiakban is volt példa. Felvetik a kérdést, hogy
esetleg az önkormányzatnak is megérné megvenni a területet az ingatlannal, mely
alkalmas lenne orvosi rendelőnek, öregeknek, fiataloknak stb.
Köő Tibor képviselő:
Javasolja, hogy a jelzett ingatlan megvételét vitassa meg a testület.
Fülöp Géza polgármester:
Javasolja, hogy nézzenek pontosan utána a részleteknek. Elképzelhető, hogy az állami
tulajdonban lévő ingatlant meghirdették már, vagy esetleg bérlik. Kéri a jegyző urat,
hogy intézkedjen az ügyben.
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy akkor a vagyonkezelőtől meg kell kérdezni, hogy az ingatlan vételére
van-e lehetőség és milyen feltételekkel, milyen vételárral.
Több tárgy nem volt, Fülöp Géza polgármester megköszönte a megjelenést, a
részvételt, s a képviselő-testület ülését 20,00 órakor bezárta.

Kmf.
Fülöp Géza
polgármester

dr. Füzi Norbert
jegyző
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