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JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Fertőd Város Képviselő-testületének 2009. június 17.
(szerdán) 15,00 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
Dr. Horváth Beatrix
Czifra Attila
Köő Tibor
Garab Gáborné
Horváth Zoltán
Kissné Horváth Dori Katalin
Varga Jenő

képviselők.

Dr. Füzi Norbert jegyző
Tulok Viktor
aljegyző
Lakosság részéről érdeklődő nem jelent meg.
Távolmaradását előre jelezte:
Rábensteiner Viktor 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.
Fülöp Géza polgármester az alábbi napirendi javaslatot tette:
2. napirendben Bognár Zoltán képviselő összeférhetetlenségi ügye
3. napirendben Kerékpáros hálózat fejlesztésére pályázat benyújtása

4. napirendben a Sarródi Önkormányzat részére CÉDE pályázat hozzájárulás
A meghirdetett napirendi javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - a napirendeket elfogadta az alábbiak szerint:

NAPIREND
Tárgy:

Előadó

1.) Iskola igazgatói álláspályázatok elbírálása

dr. Füzi Norbert
jegyző

2.) Bognár Zoltán képviselő összeférhetetlenségi ügye

Fülöp Géza
Polgármester

3.) Kerékpáros hálózat fejlesztésére pályázat benyújtása

dr. Füzi Norbert
jegyző

4.) CÉDE pályázat hozzájárulás

dr. Füzi Norbert
jegyző

5.) Egyebek, kérdések, tájékoztatók

A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA.
1.) Napirendi pont
(Írásos előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
A napirend tárgya: Iskola igazgatói álláspályázat elbírálása
A napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Fülöp Géza polgármester:
Zárt ülést rendel el az Ötv. vonatkozó előírásai értelmében.
(Zárt ülés)

Fülöp Géza polgármester ismerteti a zárt ülésen hozott határozatokat:
30/2009.(VI.17.)fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért abban, hogy
Garab Gáborné önkormányzati képviselő személyes érintettsége ellenére
szavazhat az iskola igazgatói álláspályázat betöltéséről.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: azonnal

31/2009.(VI.17.)fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Fertődi Általános Iskola igazgatójául Garab Gáborné, Fertőd, 9431
Munkás u. 1/A. szám alatti lakost nevezi ki, a kiírásnak megfelelően 5
éves határozott időtartamra 300 %-os vezetői pótlék biztosításával.
Az intézményvezetői állás betöltésének kezdő időpontja 2009. augusztus
1-je.
Egyben utasítja a jegyzőt, hogy az új igazgató személyi anyagának
rendezéséről, a korábbi vezető felmentésének megindításáról, valamint a
átadás-átvétel törvényes irányításáról gondoskodjon.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: azonnal
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

2.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek
Bognár Zoltán összeférhetetlenségi ügye
A napirend előadója: Fülöp Géza polgármester
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Fülöp Géza polgármester:
Zárt ülést rendel el az Ötv. vonatkozó előírásai értelmében.
(Zárt ülés)
Fülöp Géza polgármester ismerteti a zárt ülésen hozott határozatot:

32/2009. (VI.17.) fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete áttanulmányozva - a vonatkozó jogszabályi előírásokat,
egyetértve a 29/2009.(V.28.) fertődi Öh. határozatával
létrehozott, a képviselői összeférhetetlenséget vizsgáló bizottság
2009.jún.16-i jelentésében foglaltakkal - megállapítja: Bognár
Zoltán Fertőd, Széchenyi u. 37. szám alatti lakos önkormányzati
képviselői státuszával nem összeférhetetlen, hogy ő egyben
egyéni vállalkozóként az Info Tv tulajdonosa, ill. működtetője is
legyen.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület ezen
döntéséről a képviselői összeférhetetlenség megállapítását
kezdeményező magánszemélyt írásban tájékoztassa.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: folyamatos

3.) Napirendi pont
A napirend tárgya: Kerékpáros hálózat fejlesztésére pályázat benyújtása
A napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
Fülöp Géza polgármester:
Zárt ülést rendel el az Ötv. vonatkozó előírásai értelmében.
(Zárt ülés)
Fülöp Géza polgármester ismerteti a zárt ülésen hozott határozatot:
33/2009. (VI.17.) fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - támogatásból
közvetlenül nem részesülő együttműködő partnerként - felhatalmazza a
NYDOP-2.2.1/C-2008-0011 pályázat konzorciumi vezetőjét a FertőHanság Nemzeti Park Igazgatóságot (9435 Sarród, Rév-Kócsagvár),
hogy Fertőd Város Önkormányzatának kerékpárút tervezését érintő
általános egyszerű (nyílt) közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes
ajánlattevővel a pályázatot érintő Bíráló Bizottsági döntést megelőzően
szerződést kössön. A szerződéskötés időpontja várhatóan: 2009. 06. 25.
Fertőd Város Önkormányzatának képviselő testülete kijelenti, hogy a
NYDOP-2.2.1/C-2008-0011 pályázat sikere esetén a kerékpárút
tervezési díj 15%-os önrészét vállalja, amelyet biztosít a Fertő-Hanság
Nemzeti Park Igazgatóság számára.

Fertőd Város Önkormányzatának képviselő testülete kijelenti, hogy a
NYDOP-2.2.1/C-2008-0011 pályázat elutasítása esetén a kerékpárút
tervezési díj 100%-os költségét vállalja.
Amennyiben a kerékpárút tervezéssel megbízott vállalkozó a pályázat II.
fordulójához tartozó Bíráló Bizottsági döntés előtt végzi el
tevékenységét, valamint a vállalkozói számla kiegyenlítése is a döntést
megelőzően történik, úgy Fertőd Város Önkormányzata a ráeső
kerékpárút tervezési díj 100%-át vállalja, melynek 85%-át a pozitív
pályázati döntést követően Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága
térít vissza az Önkormányzat számára.
Fentieknek megfelelően, a pályázat sikere esetén Fertőd Város
Önkormányzata a pályázati projekt megvalósításához a 2009. évi
költségvetése terhére 222.537,- Ft pályázati önrészt saját forrásként
biztosít.
A pályázat sikertelensége esetén Fertőd Város Önkormányzata a projekt
megvalósításához a 2009. évi költségvetése terhére 1.483.582,- Ft forrást
biztosít.
A 69/2008. (XI.27.) számú határozat alapján az Önkormányzat vállalta
az általános egyszerű (nyílt) közbeszerzési eljárás díjának (400.000 Ft +
ÁFA) rá eső költségét, melyet a konzorcium vezetője a beruházás
arányában állapít meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Géza polgármestert a projekt
megvalósításával kapcsolatos intézkedések és jognyilatkozatok
megtételére.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: 2009. június 25.

4.) Napirendi pont
A napirend tárgya: Sarródi Önkormányzat részére CÉDE pályázat hozzájárulás
A napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS:
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy Sarród Község Önkormányzata azzal a kéréssel kereste meg
önkormányzatunkat, hogy támogassuk a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács által meghirdetett önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttségek
nélkül (CÉDE) pályázatuk benyújtását a sarródi óvoda épület felújítására vonatkozóan.
Támogató hozzájárulásunkra azért van szükségük, mivel az óvodát közösen, Fertőd
Város gesztorságával társulásban tartjuk fenn.

Fülöp Géza támogatva az elhangzottakat, előterjesztette a következő határozati
javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a FertődAgyagosszergény-Ebergőc-Fertőendréd-Röjtökmuzsaj-Sarród
Óvodai
Intézményfenntartó Társulás tagja, a Sarród Község Önkormányzata által benyújtott,
alábbiakban megjelölt pályázathoz hozzájárul.
A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett önkormányzati
fejlesztések támogatása területi kötöttségek nélkül (CÉDE) - jogcím - támogatására
benyújtott pályázat.
A pályázat célja: Óvoda épületének felújítása
A fejlesztés megvalósulásának helye: Sarród, Fő u. 32.

Megnevezés
Saját forrás

A fejlesztés forrásösszetétele:
Összeg (Ft-ban )

Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen

2.287.520,6.862.558,9.150.078,-

A felújítás teljes költsége - az önrész biztosítása, - a pályázatot benyújtó Sarród
Község Önkormányzatot terheli.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: folyamatos
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester egyetértve az elhangzottakkal megállapította, hogy a
képviselő-testület 11 igen szavazattal - egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
34/2009.(V. 17.) fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a FertődAgyagosszergény-Ebergőc-Fertőendréd-Röjtökmuzsaj-Sarród
Óvodai
Intézményfenntartó Társulás tagja, a Sarród Község Önkormányzata
által benyújtott, alábbiakban megjelölt pályázathoz hozzájárul.

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett
önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttségek nélkül
(CÉDE) - jogcím - támogatására benyújtott pályázat.
A pályázat célja: Óvoda épületének felújítása
A fejlesztés megvalósulásának helye: Sarród, Fő u. 32.

Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból
összeg
Egyéb
(nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen

A fejlesztés forrásösszetétele:
Összeg (Ft-ban )
2.287.520,igényelt
támogatás

6.862.558,9.150.078,-

A felújítás teljes költsége - az önrész biztosítása, - a pályázatot benyújtó
Sarród Község Önkormányzatot terheli.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: folyamatos

5. Napirendi pont
Napirend tárgya: Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS:
Varga Jenő képviselő:
Elmondja, hogy szeretnék felújítani a kézilabda pályát, amire kaptak Hollandiából
2.000,- Eurot. Kéri, hogy kezdjék meg a munkálatok előkészítését.
Horváth Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy szép lett a posta előtti rész rendbetétele, valamint javasolja, hogy a
posta és a buszmegálló közötti közterület is legyen hasonlóan megcsináltatva.
Fülöp Géza polgármester:
Válaszában elmondja, hogy már volt róla szó, hogy azt a szakaszt is megcsináltatják.
A buszmegálló el lett adva, egy szép terv készült róla, amit a tervtanács jóvá is
hagyott. Ezért kéri a testületet, hogy nézzék át a tervet és pozitívan álljanak hozzá.

Dr. Horváth Beatrix képviselő:
Javasolja, hogy a háziorvosi rendelő elé itt Eszterházán tegyenek ki egy padot a
várakozóknak.
Fülöp Géza polgármester:
Válaszában elmondja, hogy terveznek egy akadálymentesítő rámpát csinálni a
rendelőhöz, ha az meglesz, utána el lehet helyezni a padot is.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Több tárgy nem volt, Fülöp Géza polgármester megköszönte a megjelenést, a
részvételt, s a képviselő-testület ülését 17,00 órakor bezárta.
Kmf.
Fülöp Géza
polgármester

dr. Füzi Norbert
jegyző

