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Fertőd Város
Képviselő-testülete
1/2010. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Fertőd Város Képviselő-testületének 2010. február 15.
(hétfőn) 17,30 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
Dr. Horváth Beatrix
Horváth Zoltán
Köő Tibor
Garab Gáborné
Kissné Horváth Dori Katalin
Rábensteiner Viktor Imre
Varga Jenő

képviselők.

Dr. Füzi Norbert jegyző
Tulok Viktor
aljegyző

A lakosság 3 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.) Fertőd Város 2010. évi költségvetése

Kövesházi Ilona
Pü. osztályvezető

2.) Fertőd Város Képviselő-testülete 2010. évi munkatervé- Fülöp Géza
nek elfogadása
polgármester
3.) A „Fertődi Haydn-sétány kialakítása” című pályázat
költségvetésének módosítása

dr. Füzi Norbert
jegyző

4.) Létszámleépítés az oktatási intézményekben

Fülöp Géza
polgármester

5.) Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók

A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Napirendi pont
(Írásos előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
A napirend tárgya: Fertőd Város 2010. évi költségvetése
A napirend előadója: Kövesházi Ilona pénzügyi osztályvezető
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a pénzügyi osztály által
kidolgozott tervezetet. A tervezési folyamatot a polgármester és a jegyző irányította.
Sajnálatosnak tartja, hogy az önkormányzatok sokkal kevesebb pénzt kapnak
nominálisan az államtól, amit tovább nehezít az a körülmény is, hogy a saját bevételek
- elsősorban az iparűzési adó - is csökkennek. Tehát szűkülő források mellett kell
ebben az évben ellátni a feladatokat az elvárásoknak megfelelően. A Pénzügyi
Bizottság többszöri ülésezés után dolgozott ki olyan javaslatokat, amelyek további
költségmegtakarításokat eredményeznek.

Bognár Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy költségvetést szűkíteni kellett többek között az állami normatívák
csökkenése miatt, mely közel 25 millió Ft elvonást jelentett. A normatíva kiesést az
intézményekre kellett áttenni, melynek eredményeképpen az iskolára jutott 12 millió
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Ft, az óvodára 4 millió Ft, a zeneiskolára pedig 1,4 millió Ft. Ezen kívül a cafetéria
rendszerben is komoly változás történt - mivel jan. 1-től szinte minden eleme
adóköteles lett -, ami miatt a béren kívüli juttatások adóterheit is át kellett hárítanunk
az érintettekre, valamint csökkentenünk kellett annak mértékét is, ami 3,3 millió Ft-os
megtakarítást jelentett. A könyvtárnak az előző évben 1 millió Ft-os könyvbeszerzése
volt, amit az idei évben megfeleződik. Sajnos el kellett törölni a Bursa Hungarika
programban nyújtott támogatást is. Az egyéb városgazdálkodási feladatokat
csökkentettük 625 ezer Ft-tal, valamint a Német Kisebbségi Önkormányzat 150 ezer
Ft-os egyéb támogatását vettük el. Az orvosi rendelő akadálymentesítésére szánt pénzt
is csökkentettük 1,5 millió Ft-tal. Az idegenforgalmi adó bevételt 600 ezer Ft-tal
megemeltük, mivel a Bizottság szerint az túlzottan alátervezett volt. Így sikerült 25
millió Ft-ot javítani a költségvetésen.
A Sport Egyesület támogatása is tárgyalva volt, mellyel kapcsolatban az az álláspont
fogalmazódott meg, hogy ösztönözni kell a sportolókat az eredményesebb munkára.
Ennek lényege, hogy egy plusz elem kerül be a támogatási feltételekbe, mégpedig az,
hogy az eddig évente biztosított 2,5 millió Ft-ot csak akkor kapnák meg teljes
mértékig, ha sikerül kiharcolniuk a feljutást. Ha nem, akkor 150 ezer Ft/hó-ra
csökkentik a Sport Egyesület támogatását. Fontos még az is, hogy az átadott
pénzeszközök minden tételét számlákkal kell igazolniuk.
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy a legnagyobb bevételkiesést az állami normatíva csökkenés jelenti, ez
a tavalyihoz képest az óvoda vonatkozásában 4.259.000,- Ft-tal, az iskolánál
12.141.000,- Ft-tal, míg a zeneiskola vonatkozásában 1.818.000,- Ft-tal kevesebb. Az
oktatási intézmények vonatkozásában tehát ez mindösszesen 18.220.000,- Ft-ot jelent.
Fontos megjegyezni még, hogy az önkormányzatnak folyószámla hitele van, ami most
38 millió Ft-nál jár, mely ténylegesen működési hitel. Ha a költségvetéshez nem nyúl
az önkormányzat és tavalyi szinten tartja, akkor az összeg várhatóan 12 millió Ft-tal
fog tovább nőni. Ha ehhez hozzáveszik az oktatási intézmények fent említett
normatíva elvonásának mértékét, akkor a folyószámlahitel már meghaladná a 70 millió
Ft-ot. Emiatt tehát mindenképpen valamilyen költségcsökkentő intézkedéseket kellett
hozni. Ha év közben lesznek rendkívüli bevételek, akkor az a mérleget némiképp
javíthatja. Az intézményvezetők a költség megtakarításra vonatkozóan szempontokat
kaptak, melynek lényege, hogy az energiára fordítandó költségekhez nem lehet
hozzányúlni - mivel annak költsége biztosan nem fog csökkenni -, a bér és a dologi
kiadások azok, amikhez hozzá kell nyúlni a tervezet elkészítése során. A javaslatokat
el is készítették az intézményvezetők, mely alapján készült el a költségvetés.
Kövesházi Ilona pénzügyi osztályvezető:
Elmondja, hogy a két alkalommal tárgyalta már a pénzügyi bizottság az idei
költségvetést, melynek során nagyon részletesen átbeszélték a témát, így csak
összefoglalóan szeretne hozzátenni néhány dolgot.
A költségvetés - ami még nem tartalmazza a pénzügyi bizottság tervezetét - 693 millió
Ft bevételt tartalmaz 2010. évre vonatkozóan, 927 millió Ft kiadás mellett. Ennek nagy
részét az előző évben maradt pénzmaradványból és kötvénybevételből kívánja az
önkormányzat finanszírozni. Ez nagyrészt a pályázati önerőkre kerül felhasználásra.
Ezen kívül működési hitelként lenne szükség 46 millió Ft-ra. Ezért kell a pénzügyi
bizottság komoly javaslata arra vonatkozóan, hogy ezt a 46 millió Ft-os hiányt vissza
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lehessen szorítani. Ebből 25 millió Ft-ot sikerült összehozni. Pozitív hír, hogy a nagy
város-rehabilitációs pályázatot elfogadták, így 24 millió Ft kikerül a beruházások
közül.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Horváth Zoltán képviselő:
Azt javasolja, hogy a legközelebb azt a lehetőséget és nézze át jól az önkormányzat,
hogy mivel lehetne a bevételt növelni, mert véleménye szerint van rá lehetőség.
Köő Tibor képviselő:
Elmondja, hogy ha a futball csapat nem jut be a megyei kettőbe, ez az összeg, amit
meghatároztak biztos, hogy nem lesz elég a fennmaradáshoz, a működéshez.
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy pénzügyi osztályvezető asszony bedolgozta a számokat a
költségvetésbe, melyet elfogadásra javasol. Természetesen ez egy terv, biztos nem
ezek lesznek a végleges számok, s évközi változtatás, módosítást biztos el kell majd
végezni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester a rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta azon javaslatával, hogy azt az általa tett módosító javaslatokkal együtt
fogadja el a képviselő testület.
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 1/2010. (II.15.) Ör. rendeletét Fertőd Város 2010. évi
költségvetéséről.

2.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
Napirend tárgya: Fertőd Város Képviselő-testülete 2010. évi munkatervének
elfogadása
A napirend előadója: Fülöp Géza polgármester
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy minden év elején kötelező elfogadni a testületnek az éves
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munkatervét. Az előterjesztésben részletesen szerepelnek a beütemezett teendők.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Horváth Zoltán képviselő:
Azt javasolja, hogy a közmeghallgatást ne decemberre, hanem novemberre, és ha lehet
szombati napra ütemezze be a testület, hogy ezáltal esetleg többen el tudjanak jönni.
Fülöp Géza polgármester:
Hozzá teszi, hogy a következő képviselő-testületet fogja érinteni ez a dolog, mivel
ebben az évben önkormányzati választások lesznek.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester előterjesztette a következő határozati javaslatot:
Fertőd Város Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2010. évi munkatervét
jóváhagyja.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: azonnal
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:
1/2010.(II.15.) fertődi Öh.
Fertőd Város Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2010. évi
munkatervét jóváhagyja.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: azonnal
3.) Napirendi pont
A napirend tárgya: A „Fertődi
költségvetésének módosítása

Haydn-sétány

kialakítása”

című

pályázat

Dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy - mint az már sokak előtt ismert - december végén a „Fertődi Haydnsétány kialakítása” c. pályázat támogatást nyert, melyhez 50 millió Ft vissza nem
térítendő támogatást kap az önkormányzat. A támogatási szerződést az
önkormányzatnak néhány hónapon belül meg kell kötni, melyhez szükséges iratok
nagy részét már meg küldtünk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek. Az építkezések
megkezdéséhez szükséges vízjogi létesítési és útépítési engedély megszerzése még
folyamatban van, melyeket csak később tudunk prezentálni. A szerződés aláírása előtt
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viszont már megindítjuk az előzetes közbeszerzési eljárást, melynek kiírása a tervek
szerint április elején fog megjelenni. A kiírásnál az eredeti költségvetésben elfogadott
62.103.000,- Ft-ot fogjuk figyelembe venni, ám az időközben elkészült kiviteli
tervekben már 71 millió Ft-os végösszeggel kalkuláltak. A szakemberek elmondták,
hogy kb. 8-10 % rátartással szoktak számolni, így az összeg e között a 62 és 71 millió
Ft között lesz majd. Az Ügynökség azt javasolta, hogy - annak ellenére, hogy a
napirend úgy szól, hogy költségvetés módosítás - ne módosítson a testület ezen az
összegen, hanem ha lezajlott a közbeszerzési eljárás, a nyertes pályázó összegére
legyen majd módosítva a költségvetés. Így ez a napirend csupán tájékoztatás a
képviselő-testület felé, döntést e témában nem kell most hozni.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Kérdés hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

4.) Napirendi pont
A napirend tárgya: Létszámleépítés az oktatási intézményekben
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy az oktatási intézmények vezetőinek előírt költségcsökkentő
intézkedések meghozatalával kapcsolatban nem kötötték ki, hogy azokat milyen
módon valósítsák meg. Rájuk bízták tehát, hogy milyen formában csökkentik a
kiadásaikat, akár személyi, akár dologi tételek racionalizálása révén.
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott, hogy az intézményeknek
milyen összegű megtakarításokat kell produkálni. Az iskolánál felmerült az
épületekben lévő osztályok átstrukúrálásának ötlete is. A központi épület felújítására a
következő néhány hónapon belül fogunk benyújtani pályázatot, két irányban is, ahol
ezeket a lehetőségeket is meg kell majd vizsgálni. Az egyik egy energetikai
korszerűsítésre, tehát nyílászáró cserére, fűtéskorszerűsítésre vonatkozik, míg a másik
pályázat - a 2 évvel ezelőtt benyújtotthoz hasonlóan - teljes körű külső belső felújításra
és akadálymentesítésre. Ezen pályázatra kistérségenként csak 1 település, illetve a
megyei jogú város pályázhat, melynél előzetes ígéretünk van Fertőd támogatására.
Mindkét pályázat az energia költségek jelentős csökkenését eredményezi majd.
Az iskola esetében a megtakarítás másik része sajnos a létszámcsökkentés, mely 1 fő
pedagógus és 2 fő fizikai dolgozót érint a kimutatásaik alapján. Ez - az
előterjesztésben részletesen ismertetett - 1 napközis csoport összevonásával valósulhat
meg. 1 fő esetében április 1-vel induló felmentéssel, 1 főnél márc. 31-vel végződően
közös megegyezéssel, míg 1 főnél június végével kötött határozott idejű szerződés
nem meghosszabbításával valósul meg a létszámleépítés. Ezen túl dolgi kiadásokat is
csökkentettek, valamint a cafetéria juttatásokat is szűkítették.
A másik intézmény ahol létszámleépítést kell végrehajtani az óvoda, melynek vezetője
részletesen vázolta, hogy hogyan tudnák megoldani a kérdést csoportösszevonással. A
tervezett intézkedést júniustól tudják megvalósítani, mivel nevelési év közben nem
lehet összevonni csoportokat. Ez 2 fő státusz felszabadítását eredményezi. Így fél évre
vonatkozóan tud realizálódni az óvoda esetében a leépítés. A létszám-leépítéses
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pályázatot ezek alapján már az első áprilisi kiírás keretében be kell majd nyújtani,
amennyiben a szükséges határozatot meghozza a képviselő-testület. Az óvoda ezen
felül ugyancsak jelentős csökkentéseket irányzott elő a dologi kiadásokban is.
A zeneiskola létszámleépítéssel nem tud kalkulálni, más úton próbálják a számukra
előírt összeget megtakarítani. Így összesen 5 fő létszámleépítés valósul meg az iskola
és az óvoda vonatkozásában. A pályázatot 3 főre nyújthatja be majd az önkormányzat,
mivel 1 fő közös megegyezéssel, 1 fő pedig a határozott idejű szerződésének lejárta
miatt távozik. Az elhangzottak egyenlőre tájékoztatásképpen mondta el, hiszen a
döntést megelőzően még a szakmai szervezeteknek és az oktatási és kulturális
bizottságnak is tárgyalnia kell a kérdést.
Fülöp Géza polgármester:
Hozzáteszi, az önkormányzat csak a keretszámokat
intézményvezetők hatásköre az érintett dolgozók kiválasztása.

határozza

meg,

az

Varga Jenő képviselő:
Elmondja, hogy volt igazgatóként tudja milyen nehéz alkalmazottat elküldeni, ezért
kéri, hogy alaposan és körültekintően járjanak el az intézményvezetők e kérdésben,
ügyelve arra is, hogy annak eredményeképpen az oktatás színvonala ne sérüljön.
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy az iskola fenntartása kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. A
törvény előírja a közoktatási feladatokat, viszont az anyagi oldalát nem biztosítja, mely
nagyon hátrányos az önkormányzatokra. Az óvoda után a normatíván felül a működési
költségeket 31 millió Ft-tal, az iskoláét 43 millió Ft-tal, a zeneiskoláét pedig több mint
8 millió Ft-tal kellett kiegészítenie az önkormányzatnak. Ez összesen több mint 82
millió Ft. Az önkormányzat adóbevétele - melynek nagy részét az iparűzési adó teszi
ki - 68 millió Ft volt. Látható tehát, hogy a helyi adóbevételek szinte teljes egészét a
működési kiadások pótlására lehetne előirányozni, viszont így semmi nem maradna a
fejlesztésekre. Az önkormányzatokat így lehetetlen helyzetbe hozzák.
Garab Gáborné képviselő:
Elmondja tájékoztatásul, hogy az iskola végzett egy felmérést a nagycsoportos szülők
között, mivel szeptembertől szeretnének német nemzetiségi oktatást indítani a süttöri
alsó tagozatban. A leendő 21 elsős szülei mind támogatják az elképzelést, a pedagógus
el tudja látni az emelt óraszámot, és a fejkvóta is magasabb lenne. Ezt március 31-ig
jelezni kell az oktatási hivatalnak, mellyel kapcsolatban felmerülő nemzetiségi órák
költségét finanszírozza az állam.
A képviselő-testület támogatja, hogy német nemzetiségi oktatás induljon az általános
iskolában.
A képviselő-testület a tájékoztatókat tudomásul vette.

5.) Napirendi pont
A napirend tárgya: Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek
5/1. Idegenforgalmi Alap pályázat kiírása
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Dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tavalyi évhez
hasonlóan az idei évben is kiírja az ún. „Idegenforgalmi Alap” pályázatát.
A pályázati felhívás Fertőd Város területén 2009-2010-ben megvalósuló
idegenforgalmi fejlesztések támogatására vonatkozik. Ezen kezdeményezés
megfelelően ösztönözte a helyi szállásadókat a ténylegesen igénybe vett
vendégéjszakák bevallására tavaly is.
Mivel így a szállásadók is érdekeltté váltak a tényleges forgalmuk bevallására, a
rendszer mind a két fél javára eredményes volt. Ezért is gondoljuk úgy, hogy a
pályázati kiírást továbbra is fenn kell tartani, s az önkormányzat jövő évi
költségvetésében biztosítani kell ennek a forrását.
A pályázatot a tavalyihoz hasonlóan március 1-vel tennénk közzé március 31-i beadási
határidővel.
A beérkezett anyagok szakmai bírálatát továbbra is a Gazdasági és Idegenforgalmi
Bizottság elnökéből, a Pénzügyi Bizottság elnökéből, és a szállásadók által delegált
személyből összeállított 3 fős bizottság végezné.
Mindezek fényében az idei kiírást lehetővé tevő határozatnak megfelelő szövegű
javaslatot terjeszti a képviselő-testületnek:
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pályázati felhívást hirdet a városban
2009-2010-ben megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések támogatására.
A pályázatokat 2010. március 1-től március 31-ig lehet benyújtani.
A pályázat forrását a 2010. évi költségvetési rendeletében szereplő „Szálláshelyek
támogatása” terhére biztosítja.
A fejlesztések megvalósulásához a pályázóknak legalább 50 %-os saját forrást ír elő.
A pályázatok elbírálásával egy 3 fős bíráló bizottságot bíz meg, melynek tagjai a
Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság Elnöke, a Pénzügyi Bizottság Elnöke és a
szállásadók által delegált személy.
Egyúttal utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati felhívás megjelentetéséről és az összes
benyújtáshoz szükséges dokumentum közzétételéről határidőben gondoskodjon.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: 2010. március 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:
2/2010.(II.15.)fertődi Öh.
Fertőd Város Képviselő-testülete Pályázati felhívást hirdet a városban
2009-2010-ben megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések támogatására.
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A pályázatokat 2010. március 1-től március 31-ig lehet benyújtani.
A pályázat forrását a 2010. évi költségvetési rendeletében szereplő
„Szálláshelyek támogatása” terhére biztosítja.
A fejlesztések megvalósulásához a pályázóknak legalább 50 %-os saját
forrást ír elő. A pályázatok elbírálásával egy 3 fős bíráló bizottságot bíz
meg, melynek tagjai a Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság Elnöke, a
Pénzügyi Bizottság Elnöke és a szállásadók által delegált személy.
Egyúttal utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati felhívás megjelentetéséről és
az összes benyújtáshoz szükséges dokumentum közzétételéről
határidőben gondoskodjon.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: 2010. március 1.

6. Napirendi pont
Napirend tárgya: A fertődi 0242/11 és 0274/3 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának
változása
Napirend előadója: Fülöp Géza polgármester
Fülöp Géza polgármester:
Zárt ülést rendel el az Ötv. vonatkozó előírásai értelmében.
(Zárt ülés)
Fülöp Géza polgármester ismerteti a zárt ülésen hozott határozatot:
3/2010. (II.15.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Képviselő-testülete a 9/2007.(II.14.) Öh. határozatát az
alábbiak szerint kiegészíti és egységes szerkezetben az alábbiak szerint
foglalja össze:
Fertőd Város Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, árverés során
megszerzett fertődi 0242/11hrsz-ú 25,3752ha és 0274/3hrsz-ú 26,4511ha
ingatlanokból 5-5 hektárnyi területrészt elcserél Veres Csongor
Gergellyel (Magyar állampolgár, tartózkodási helye: 2442 Ausztria,
Unterwaltersdorf, Hauptplatz 9.) a tulajdonában lévő bogyiszlói
0391/59hrsz-ú ingatlanra.
Veres Csongor Gergelytől 2006. december 20-án az Önkormányzat által
felvett, de vissza nem fizetett 7.700.000,- Ft fejébe a 0242/11hrsz
ingatlanból 20,3752ha, a 0274/3hrsz ingatlanból 21,4511ha szállnak a
kölcsönadó tulajdonába.
A kölcsön összeg fejébe, valamint a csere miatt a fertődi 0242/11hrsz-ú
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és a 0274/3hrsz-ú ingatlanok teljes egészében Veres Csongor Gergely
(Született: Sepsiszentgyörgy, 1970.02.28. Anyja neve: Fazekas Katalin.
Személyi száma: 1700228 0186. Útlevél száma: ZB 398164.)
tulajdonába kerülnek.
A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Géza polgármestert, hogy az
Önkormányzat nevében a határozatban foglaltaknak megfelelően járjon
el.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: azonnal

4/2010. (II.15.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Képviselő-testülete Takács György alpolgármester által
készített vizsgálati anyagot megismerte az abban tett megállapításokkal
teljes mértékben egyetért.
A Képviselő-testület megerősíti, hogy a fertődi 0242/11hrsz-ú 25,3752ha
és 0274/3hrsz-ú 26,4511ha ingatlanok szándékának megfelelően kerültek
Veres Csongor Gergely (Született: Sepsiszentgyörgy, 1970.02.28. Anyja
neve: Fazekas Katalin. Személyi száma: 1700228 0186. Útlevél száma:
ZB 398164.) tulajdonába.
A ráfordításokat és bevételeket számításba véve az Önkormányzatnak
4.500.000,- Ft, azaz négymillió-ötszázezer forint eredménye (haszna)
származott az ingatlan ügyletből.
A Képviselő-testület ezennel eredményesnek és véglegesen lezártnak
tekinti a fertődi 0242/11 és 0274/3hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának
változását.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: azonnal

7.) A Számvevőszéki
megvizsgálása

jelentés

jegyzőre

vonatkozó

felelősség

Napirend előadója: Fülöp Géza polgármester
Fülöp Géza polgármester:
Zárt ülést rendel el az Ötv. vonatkozó előírásai értelmében.
(Zárt ülés)
Fülöp Géza polgármester ismerteti a zárt ülésen hozott határozatot:
5/2010. (II.15.) fertődi Öh.:
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kérdésének

Fertőd Város Képviselő-testülete a Fertőd Város Önkormányzata
gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzésére vonatkozó Állami
Számvevőszék vizsgálatával kapcsolatban 2010. február 12-én
megkapott számvevői jelentéstben a jegyző felelősségével kapcsolatban
felvetett kérdésekre az alábbiakat állapította meg:
- a jegyző felelőssége a gazdasági program beterjesztésének elmaradása
okán nem állapítható meg, ugyanis dr. Füzi Norbert 2007. március 1. óta
Fertőd Város jegyzője, ami azt jelenti, hogy a képviselő-testület alakuló
ülésének időpontját figyelembe véve, munkába állását követően alig 1
hét alatt kellett volna elkészíteni a Htv. 140. (1) bekezdés a.) pontjában
számára előírt gazdasági program-tervezetet. Ezen elvárás teljesítése az
akkori önkormányzati viszonyok, valamint az átadás-átvételt követően
azonnal megoldandó feladatok miatt teljességgel lehetetlen lett volna.
Gazdasági programként a képviselő-testület a polgármester választási
programját követte, s az abban nevesített feladatokat és elvárásokat
valósította meg a ciklus során, így a hátralévő fél évre vonatkozóan már
nem fogad el külön programot.
- az egyes szerződések közzétételével kapcsolatosan szintén nem a
jegyző sértett jogszabályi rendelkezéseket, ugyanis ezek teljesítése csak
a személyi és tárgyi feltételek biztosítása esetén várható el bárkitől, ezek
viszont Fertőd Város Önkormányzatánál ez idáig nem álltak
rendelkezésre. Az önkormányzatokat érintő idei megszorítások
ismeretében pedig csak azt tudja vállalni a képviselő-testület, hogy
lehetőség szerint megpróbálja ezen feltételeket a jegyző számára
biztosítani.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jelentésben
megfogalmazott egyéb megállapítások, feltárt hiányosságok és
javaslatok vonatkozásában készítsenek intézkedési tervet.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: folyamatos

Több tárgy nem volt, Fülöp Géza polgármester megköszönte a megjelenést, a
részvételt, a képviselő-testület ülését 19,00 órakor bezárta.
Kmf.

Fülöp Géza
polgármester

dr. Füzi Norbert
jegyző
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Fertőd Város Polgármestere
9431. Fertőd Madách sétány 1. Telefon: 537-013.
1/2010.számú

MEGHÍVÓ
Fertőd Város Képviselő - testülete

2010. február 15-én (hétfőn) 17,30 órai
kezdettel RENDKÍVÜLI Képviselő-testületi ülést tart Fertőd Város Polgármesteri
Hivatal Kistanácstermében (Muzsikaház) amelyre ezúton tisztelettel meghívom..

NAPIRENDI JAVASLAT:
Tárgy:

Előadó

1.) Fertőd Város 2010. évi költségvetése

Kövesházi Ilona
Pü. osztályvezető

2.) Fertőd Város Képviselő-testülete 2010. évi munkatervé- Fülöp Géza
nek elfogadása
polgármester
3.) A „Fertődi Haydn-sétány kialakítása” című pályázat
költségvetésének módosítása

dr. Füzi Norbert
jegyző

4.) Létszámleépítés az oktatási intézményekben

Fülöp Géza
polgármester

5.) Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók

Fertőd, 2010. február 10.

Fülöp Géza
polgármester
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