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Fertőd Város
Képviselő-testülete
2/2010. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Fertőd Város Képviselő-testületének 2010. március 22.
(hétfőn) 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
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 részéről 2 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.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - a napirendeket elfogadta az alábbiak szerint:
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NAPIREND
Tárgy:

Előadó

1.) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért
fizetendő térítési díjakról szóló 10/2008.(VII.29.) fertődi
ÖR. rendelet módosításáról

Tulok Viktor
aljegyző

2.) A közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról
szóló helyi rendelet elfogadása

Tulok Viktor
aljegyző

3.) Egyes településrendezési tervekkel és építési szabályzattal
kapcsolatos döntések
a.) Fertőd Város településszerkezeti tervének módosítása

Fülöp Géza
polgármester

b.) Az önkormányzat helyi építési szabályzatáról szóló
11/1999.(V.20.)Ör. rendeletének módosítása

Fülöp Géza
polgármester

4.)Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
1/2010.(II.16.) Ör rendelet módosítása

dr. Füzi Norbert
jegyző

5.) Létszámleépítés az oktatási intézményekben

dr. Füzi Norbert
jegyző

6.) A fertődi J. Haydn Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény igazgatói álláspályázatának kiírása

Tulok Viktor
aljegyző

7.) Fertőd Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása

dr. Füzi Norbert
jegyző

8.) A köztisztviselői teljesítmény követelmények alapját képező
célok meghatározása a 2010. évre

Tulok Viktor
aljegyző

9.) A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása

Tulok Viktor
aljegyző

10.) 2010. évi közbeszerzési terv elfogadása

dr. Füzi Norbert
jegyző

11.) A Sopron-Fertőd Kistérség 2010. évi közfoglalkoztatási
tervének jóváhagyása

Tulok Viktor
aljegyző

12.) Döntés tanyagondnoki szolgálat létrehozásáról

Tulok Viktor
aljegyző

13.) Pályázati ügyek

dr. Füzi Norbert
jegyző
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14.) Egyéb döntést igénylő ügyek
15.) Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók

A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA.
1.) Napirendi pont
(Írásos előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
A napirend tárgya: A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért fizetendő
térítési díjakról szóló 10/2008.(VII.29.) fertődi ÖR. rendelet módosításáról
A napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy azért van szükség a tárgyban szereplő rendeletmódosításra, mert új
szabály került kidolgozásra arra vonatkozóan, hogy hogyan kell kiszámítani a térítési
díjakat a szociális szolgáltatások tekintetében. Ez úgy történik, hogy az önköltségből
ki kell vonni a normatívát - ami teljesen más, mint az előző években -, s így kapjuk
meg az intézményi térítési díjakat. A támogatás mértékét az előterjesztésben szereplő
táblázatban lehet látni, mely a nyugdíjminimumhoz képest határoz meg 4 kategóriát.
Az előterjesztés másik részében látható az oktatási-nevelési intézmények térítési
díjának az alakulása.
Ennek megfelelően kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendeletet.
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 2/2010. (III.22.) Ör. rendeletét Fertőd Város személyes
gondoskodás körébe tartozó ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 10/2008.
(VII.29.) fertődi Ör. rendelet módosításáról.

2.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
Napirend tárgya: A közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló
helyi rendelet elfogadása
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A napirend előadója: Fülöp Géza polgármester
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy ilyen rendelete még nem volt a fertődi önkormányzatnak. A rendelet
megalkotása viszont azért vált szükségessé, mert az utóbbi időben többször előfordult,
hogy nem tartották be az ilyen munkákra vonatkozó szabályokat. A közútkezelők
lehetőségük szerint elvileg 5 évig nem engedik felbontani az ilyen területeket, ám
néhányan városunkban kijátsszák ezen előírásokat. Ennek kapcsán jött létre a
következő rendelet az utak felbontásáról és azon folyó munkálatokról, hogy ne a
várost terhelje az ilyen történések anyagi következménye, hanem azt a vállalkozót, aki
felbontotta az utat engedély nélkül.
Rövid bevezetője után átadja a szót Tulok Viktor aljegyzőnek.
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy ezt azért nehéz intézni, mert az ilyen útügyekben a hatóság a
közlekedésfelügyelet. Az önkormányzat csak útkezelő, így ha valamit szabálytalannak
vél, azt maximum jelezheti a közlekedésfelügyeletnek. A helyi rendelet megalkotása
tehát a miatt fontos, hogy legyen mire hivatkoznunk.
Ismerteti a rendeletet, hogy mit foglal magába az útfelbontással kapcsolatos probléma,
annak feltételrendszere, a közterület-bontási munkálatok rendje - amibe beletartozik a
lakosság megfelelő tájékoztatása -, a helyreállítás szabályai, stb.
Szabályozásra kerül, hogy 5 éven belül csak nagyon kivételes esetben lehessen utat
feltörni, s ilyenkor egyes esetekben teljes csíkszélességben kell a helyreállítási
munkákat elvégezni, s nem töltögetéseket megvalósítani.
Fontos, hogy a közműszolgáltatás is koordinálásra kerüljön azért, hogy ne legyen
minden évben más-más időpontban más szolgáltató által felbontva az út.
Ezen kívül a burkolat minőségére is ír elő garanciát az önkormányzat, hogy ha esetleg
beomlik az út a nem megfelelően elvégzett munka után néhány nappal vagy héttel,
akkor annak megfelelő kijavítását elő tudja írni.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Fülöp Géza polgármester:
Kérdése, hogy folyamatban lévő ügyekre alkalmazható-e a rendelet?
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy a jelenlegi tervezet csak az újonnan bontottakra vonatkozik.
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Hozzáteszi, hogy ez attól is függ, hogy mikor értesült róla az önkormányzat.

Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy ez fontos kérdés, ugyanis az utak nagyon lényeges vagyontárgyak.
Azt kéri, hogy a javítási munkálatokkal kapcsolatban más műszaki paraméterek
lehessenek, mely kiegészítést még hozzá kell illeszteni a rendelethez.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 3/2010. (III.23.) Ör. rendeletét a közterületek
felbontásáról és a közúton folyó munkákról.

3.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
A napirend tárgya: Egyes településrendezési tervekkel és a helyi építési szabályzattal
kapcsolatos döntések
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy évek óta húzódik a város rendezési tervének elfogadása, mely
alapvetően két részből áll, egy szerkezeti tervből és egy részletes szabályozási tervből.
2002-ben volt az első egyeztetés, amikor a kastély részéről merült fel módosítási
igény.
A hatóságok akkor azt mondták, hogy ez akkor lehetséges, ha a kastély erre
vonatkozóan egy teljes programot készít elő. Még ugyanezen évben vázolta az
önkormányzat is a kastély körüli elképzeléseit, de ők mindig új változtatással álltak
elő, ami újabb és újabb kiadásokkal terhelte városunkat. Az eltelt időszakban több
mint 10 millió Ft-ot fizetett ki erre a célra az önkormányzat. Nagy nehezen a múlt
évben sikerült végre elfogadható koncepciót kidolgoznia a kastélynak. Ezt viszont nem
egyeztette képviselő-testületünkkel, aminek az lett az eredménye, hogy bizonyos
részeiben ellentétes önkormányzatunk terveivel.
Az egyik, hogy településközponti vegyes részeket vettek ki a kastély előtti ÉK-i
területrészből, s be nem építhető területrésszé minősítették, ami egyrészt szigorúan
védett műemléki terület, másrészt ugyanerre a területre a tervező rátette a
világörökségi mag megjelölést, amiről pedig nem derül ki pontosan, hogy mely részre
vonatkozik. E megjelölés azért is indokolatlan, mivel a Fertő-parton sehol sincs ilyen
terület.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a munkák megbízója az önkormányzat, s ennek
ellenére nem a szerint történnek az események, ahogy elképzeltük. Ez azért gond, mert
a megnyert városközpont rehabilitációs pályázatunkban egy 20 millió Ft-os tétel van új
városközpont tervezésre beállítva, melyet éppen az általuk be nem építhető területre
gondoltunk.
Ismerteti tételesen a tervekben szereplő elképzeléseket, amit a kastély szeretne,
valamint összehasonlítja azt a jelenlegi rendezési tervvel.
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A fentiek ismeretében ez önkormányzatunk számára abszolút elfogadhatatlan, s az
önkormányzat érdekeivel teljesen ellentétes.
Elfogadása a továbbiakban csak akkor lehetséges, ha ezt újra terveztetik az
önkormányzat elképzeléseinek megfelelően.
Mindezek fényében tehát ebben a formában nem javasolja a rendezési terv
módosításának elfogadását.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Takács György alpolgármester:
Véleménye szerint a kastély vezetése azt nem hajlandó tudomásul venni, hogy ami
nekik munkaterület, az az itt élőknek a lakóhelye, ezért szintén nem támogatja a
rendelet módosítás ebben a formában való elfogadását.
Fülöp Géza polgármester:
Hozzáteszi, így még a mozgásteret is elvennék a tervezők elől, akiknek a új
városközpontot kell majd megtervezni. Az eredeti területbeosztás maradjon érvényben,
s úgy csinálják meg az áttervezést, hogy a sportpálya is működőképes maradjon.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester előterjesztette a következő határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Műemlékek Nemzeti
Gondnoksága (1014 Budapest, Dísz tér 15.) által Fertődnek a 39/2002.(XII.19.) KH
számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti terve, valamint a 11/1999. (V.20.)
fertődi Ör. rendelettel megállapított helyi építési szabályzata és a mellékletét képező
szabályozási terve módosítása iránti kérelmét a jelen formájában az alábbi indokok
miatt elutasítja:
- beépítésre nem szánt különleges területbe sorolja a kastély északi előteréhez
tartozó 0204
hrsz-ú telket a hatályos terv szerinti tervezett észak-déli irányú útig terjedően,
holott a jelenleg hatályos szerkezeti tervben ez a terület településközponti
vegyes területbe van sorolva.
- A kastély-együttes helyett részletesen kidolgozott koncepció nélkül
világörökségi magterületként tünteti fel a 0204 hrsz-ú és a 130 hrsz-ú területet.
A településrendezési terv módosítása beterjesztett formában azért sem támogatható,
mivel Fertőd Város Önkormányzata által az NYDOP-3.1.1/A-09-If-2009 kódszámú,
„A városközpont megújítása Fertődön” címmel benyújtott és támogatásra érdemesnek
ítélt projektjének, új városközpont kialakítására vonatkozó tervpályázata is az érintett
területeken történő fejlesztési övezettel számol.
Természetesen a kastélyrekonstrukciós program zökkenőmentes folytatása érdekében
akár soron kívüli szerkezeti és szabályozási tervmódosításhoz hozzájárul a képviselőtestület, amennyiben az a fenti elutasítás indokainak figyelembe véve készül el.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: azonnal
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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:
6/2010. (III.22) fertődi Öh.:

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Műemlékek Nemzeti
Gondnoksága (1014 Budapest, Dísz tér 15.) által Fertődnek a
39/2002.(XII.19.) KH számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti
terve, valamint a 11/1999. (V.20.) fertődi Ör. rendelettel megállapított
helyi építési szabályzata és a mellékletét képező szabályozási terve
módosítása iránti kérelmét a jelen formájában az alábbi indokok miatt
elutasítja:
- beépítésre nem szánt különleges területbe sorolja a kastély északi
előteréhez tartozó 0204 hrsz-ú telket a hatályos terv szerinti tervezett
észak-déli irányú útig terjedően, holott a jelenleg hatályos szerkezeti
tervben ez a terület településközponti vegyes területbe van sorolva.
- a kastély-együttes helyett részletesen kidolgozott koncepció nélkül
világörökségi magterületként tünteti fel a 0204 hrsz-ú és a 130 hrsz-ú
területet.
A településrendezési terv módosítása beterjesztett formában azért sem
támogatható, mivel Fertőd Város Önkormányzata által az NYDOP3.1.1/A-09-If-2009 kódszámú, „A városközpont megújítása Fertődön”
címmel benyújtott és támogatásra érdemesnek ítélt projektjének, új
városközpont kialakítására vonatkozó tervpályázata is az érintett
területeken történő fejlesztési övezettel számol.
Természetesen a kastélyrekonstrukciós program zökkenőmentes
folytatása érdekében akár soron kívüli szerkezeti és szabályozási
tervmódosításhoz hozzájárul a képviselő-testület, amennyiben az a fenti
elutasítás indokainak figyelembe véve készül el.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: azonnal
4.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
A napirend tárgya: Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.16.)
Ör. rendelet módosítása
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy az előző testületi ülésen a költségvetési rendelet elfogadása során az
oktatási intézményekre jelentős költségvetési megszorítást írtak elő. Ezt az
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intézményvezetők tájékoztatása szerint úgy tudják csak megoldani, ha a képviselőtestület az önkormányzat meglévő létszámkereteket módosítja.
A költségvetési rendelet módosítása egyedül arra vonatkozik, hogy a tervezett
létszámleépítések korrigálják az ezzel foglalkozó táblázatot. Az óvoda esetében
tárgyévben 2 fő, míg az iskola esetében 3 fő létszámleépítés valósulna meg.
A táblázat alapján tehát ezzel az 5 fővel csökkenne az intézmények létszámkerete.
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 11 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett megalkotta a 4/2010. (II.23.) Ör. rendeletét az önkormányzat
2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.16.) Ör. rendelet módosításáról.

5.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
A napirend tárgya: Létszámleépítés az oktatási intézményekben
dr. Füzi Norbert jegyző:
Az oktatási intézmények vezetői felvették a kapcsolatot a pénzügyi osztállyal és a
számukra előirányzott csökkentendő összegekről tárgyaltak annak érdekében, hogy
ezeket a költségmegvonásokat miképpen tudják megvalósítani.
A legkisebb mértékben a zeneiskolát érintette a költségvetési megvonás, így
létszámcsökkentés ezen intézményt nem érintette.
Az óvoda esetében viszont már jóval komolyabb összegről volt szó, ezért vezető
óvónő úgy látta, hogy a költségmegvonást nem tudja másképpen megoldani, csak az
eddigi 6 csoport 5 csoportosra történő összevonásával.
Ennek eredményeképpen kicsit nagyobb óvodai csoportlétszámokkal kell számolni,
mely még az óvoda működését szakmailag nem veszélyezteti.
Az iskola különböző alternatívákat dolgozott ki, melynek lényege, hogy mind a fizikai,
mind a pedagógus állományt úgy csökkenti, mely az iskola törvényes működését nem
veszélyezteti. A meglévő 4 napközis csoportot tudná 3-ra összevonni, mely 1 fő
pedagógus státusz leépítését eredményezi. Ezen kívül a kötelező óraszámokat
figyelembe véve az idei évben egyéb pedagógus létszámcsökkentést nem tud
véghezvinni. Van 1 fő fizikai dolgozó, aki április 1-vel közös megegyezéssel elmegy,
valamint 1 főnek lejár a határozott idejű szerződése, melyet nem kívánnak
meghosszabbítani.
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Fent részletezett státuszokra vonatkozik tehát a létszámleépítés, mellyel kapcsolatban
felmerülő költségek igénylésére - az előző évekhez hasonlóan - április 12-ig pályázatot
lehet benyújtani.
A leépítésekkel kapcsolatos döntés meghozatalához és a pályázat benyújtásához a
törvény által kötelezően előírt egyeztetési fórumok megtörténtek.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Garab Gáborné képviselő:
Elmondja, hogy az óvodavezetővel együtt rengeteget tárgyalták a kérdést, és az
elvárásoknak megfelelően próbálták az előírt költségmegvonást teljesíteni, mely nem
teljes egészében sikerült. A törvényi előírások figyelembevétele mellett ez a lehető
legnagyobb összeg, amit sikerült kidolgozni.
Varga Jenő képviselő:
Úgy gondolja, hogy máshogyan is meg lehetett volna oldani a kérdést, ugyanis
véleménye szerint van feleslegesen felvett pedagógus az iskolában. Mindezek miatt
nem ért egyet az iskola koncepciójával.
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy az intézményvezető felelőssége, hogy a leépítéseket követően is
biztosítottak legyenek a megfelelő szakmai feltételek.
Az a probléma, hogy a kormány intézkedéseinek az ódiumát az önkormányzatnak kell
viselni, de mégis úgy látja, hogy nincs más lehetősége a képviselő-testületnek.
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
- 1 nem szavazat mellett - meghozta az alábbi határozatot:
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7/2010. (III.22) fertődi Öh.:

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete intézményátszervezés
következtében, az
a.) Babos József Térségi Általános Iskola
vonatkozásában 1 fő iskolai pedagógus
b.)
Fertődi Napköziotthonos Óvoda és
tagóvodájában 1 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka

fertődi

tagiskolája

Bőlcsőde

fertődi

Összesen 3 fő dolgozó a.)
vonatkozásában a Kjt. 25.§ (2) bek. e.) pontja alapján 1 fő
pedagógus esetében 2010. április 1-vel történő módon,
b.)
vonatkozásában ugyancsak a Kjt. 25.§ (2) bek. e.) pontja alapján 1
fő óvónő esetében 2010. április 1-vel, 1 fő dajka esetében pedig 2010.
június 1-vel történő módon létszámleépítésre nyújt be pályázatot.
Egyúttal nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzatmás intézményeinél,
költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve
szervezeti változás, feladatátadás következtében az érintett munkavállaló
- munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül
- foglalkoztatására nincs lehetőség.
Kijelenti továbbá, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem
állítható vissza, kivéve, ha a jogszabályból adódó többletfeladatok ezt
indokolttá teszik.
A testület megbízza a polgármestert, hogy az Önkormányzati
Minisztérium 4/2010. (I.26.) ÖM rendelete alapján az egyszeri
költségvetési támogatás igénylését nyújtsa be a Magyar Államkincstár
Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságához.
Utasítja a jegyzőt, hogy az érintett dolgozó törvény szerint megillető
járandóságaik kifizetésére az előírt időben kerüljön sor.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: 2010. április 12.

6.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
A napirend tárgya: A fertődi J. Haydn Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény igazgatói álláspályázatának kiírása
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy a zeneiskola igazgatói megbízatása idén július végén lejár, így ki kell
írni a pályázatot. Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, s a törvényi
feltételeket.
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Abban szeretné kérni a testület állásfoglalását, hogy 5 vagy 10 éves időtartamra legyen
az álláspályázat kiírva, mely a Kormányzati portálon és a Magyar Közlönyben is meg
fog jelenni.
A képviselő-testület állásfoglalása alapján 10 év időtartamra hirdeti meg az állást.
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:
8/2010. (III.22) fertődi Öh.:

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a J. Haydn Zeneiskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére igazgatói (magasabb
vezetői) állás betöltését hirdeti meg 2010. 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
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
A napirend tárgya: Fertőd Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy az intézményvezető jelzésére két kiegészítéssel pótolni kell a
dokumentumot, melyeket az előterjesztés részletez, s amit röviden ismertet.
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:
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9/2010. (III.22) fertődi Öh.:

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Fertőd Városi
Könyvtár alapító okiratát az alábbi kiegészítésekkel hagyja jóvá:
Alaptevékenysége
910123 Könyvtári szolgáltatások
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról
gondoskodjon.
Egyúttal megkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jóváhagyott
módosítást a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei
Igazgatóságának küldje meg törzskönyvi nyilvántartás módosítása
céljából.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: 2010. április 1.

8.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
A napirend tárgya: A köztisztviselői teljesítmény követelmények alapját képező célok
meghatározása a 2010. évre
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is meg kell határozni a
köztisztviselői teljesítménykövetelményeket. Felhívja a figyelmet a IV. Eseti
célkitűzések pontra, mely a választásokkal kapcsolatos teendőkhöz kapcsolódik,
melyet követően röviden ismerteti az előterjesztés lényegi pontjait.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Fülöp Géza polgármester:
Kiegészíti annyival a témát, hogy sajnálatos, hogy pozitívan nem lehet diszkriminálni,
de annyi jelentősége van, hogy ha valaki nem végzi jól a munkát, akkor iránymutatást
ad, ha esetleg minőségi cserére vagy létszámleépítésre van szükség.
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:
10/2010. (III.22) fertődi Öh.:
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Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. 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

9.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
A napirend tárgya: A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy próbáltak minden tekintetben tisztességes, körültekintő, egyik
irányban sem elkötelezett embereket választani. Korra is tekintettel voltak, hogy
legyenek tapasztaltabbak tagok is közöttük. Mindezek alapján az előterjesztésben
szereplő tagokkal javasolja elfogadni a szavazatszámláló bizottságokat.
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:
11/2010. (III.22) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Fertőd közigazgatási
területén működő 4 szavazókörben az alábbi tagokat választja meg:
1. számú szavazatszámláló bizottság:
Tagok:
Hanzséros Géza Fertőd, Baross telep 4.
Fülöp Tamás Fertőd, Dózsa Gy. u. 32.
Ujvári János Fertőd, Baross telep 8.
Horváth Mihály Fertőd, Baross telep 4/H.
Bognár Attila Fertőd, Vasút sor 65.
Simon István Fertőd, Vasút sor 1.
Priszinger Anna Fertőd, Váci M. u. 27.
2. számú szavazatszámláló bizottság:
Tagok:
Kóródi Sándor Fertőd, Széchenyi u. 18.
Kőmíves János Fertőd, Béke u. 87.
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Fülöp Viktor Fertőd, Dózsa Gy. u. 32.
Richter Zoltán Fertőd, Munkás u. 1/a.
Horváthné Szilágyi Gabriella Fertőd, Béke u. 70.
3. számú szavazatszámláló bizottság:
Tagok:
Kalmár Árpád Fertőd, Béke u. 9.
Főző Gizella Fertőd, Kossuth u. 2.
Kiss Istvánné Fertőd, Óvoda u. 16.
Sebestyén István Szent I. u. 55.
Bak Sándor Fertőd, Szabadság u. 11/A.
4. számú szavazatszámláló bizottság:
Tagok:
Orbán László Petőfi S. u. 1.
Horváth Dori Imre Fertőd, Széchenyi u. 44.
Kiss Csaba Fertőd, József A u. 28.
Reisch Zoltánné Fertőd, Bartók B. u. 12/C.
Németh Nikolett Fertőd, Árpád u. 1.
5. Német Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság

Tagok:
Bognár Józsefné Fertőd, Dózsa Gy. u. 25
Dori-Horváth Márta Fertőd, Béke u. 1.
Németh Andrásné Fertőd, Rákóczi F. u. 5
Horváthné Péntek Jusztina Fertőd, Gábor Áron u. 3.
Vámosi Veronika Fertőd, Szent I. u. 3.
Felelős: dr. Füzi Norbert
Határidő: azonnal

10.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
A napirend tárgya: 2010. évi közbeszerzési terv elfogadása
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy az éves közbeszerzési terv tematikája a tavalyihoz hasonló, az elmúlt
év törvénymódosításai viszont jó néhány változást hoztak. Értékhatárok szerint a
korábbi három különböző eljárási mód helyett két eljárásmódot határozott meg a
törvénymódosítás az ajánlatkérő számára.
Mivel tavalyi évben valósultak meg az első közbeszerzések, egy kimutatást kell
elkészítenünk május 31-ig, hogy milyen beruházások zajlottak a közbeszerzésekről.
A közbeszerzési terv tételes összeállítása is kicsit bonyolultabb módon történik, hiszen
az egyes közbeszerzéseket be kellett kódolni az idei évtől.
A VI. pontban találhatók azon kis értékű közbeszerzések, melyek ugyan nem érik el az
értékhatárt, de az egybeszámítási szabályok miatt ezekre is kell egyszerűsített
közbeszerzést eljárást lefolytatni.
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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:
12/2010. (III.22) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Fertőd
Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési tervét elfogadja.

Város

Felelős: dr. Füzi Norbert
Határidő: folyamatos

11.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
A napirend tárgya: A Sopron-Fertőd Kistérség 2010. évi közfoglalkoztatási tervének
jóváhagyása
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy a tavalyi év óta kell közfoglalkoztatási tervet készíteni az
önkormányzatoknak, melyet a kistérség átvállal - mivel a törvény lehetővé teszi, hogy
az önkormányzatok a többcélú kistérségi társulás keretében is eleget tehessen e
kötelezettségének. Idén is a tavalyihoz hasonlóan 10 ember foglalkoztatása lett
betervezve Fertőd vonatkozásában, melyet ugyan a kistérség állított össze, de
önkormányzatunk határozza meg, hogy hol fogják majd a munkát elvégezni.
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:
13/2010. (III.22) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sopron-Fertőd
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa által megtárgyalt és a
2010. február 18-i ülésén elfogadott Sopron-Fertőd Kistérség 2010. évi
Közfoglalkoztatási Tervét jóváhagyja.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
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Határidő: folyamatos

12.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
A napirend tárgya: Döntés tanyagondnoki szolgálat létrehozásáról
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy azért is érdemes létrehozni ezt a szolgáltatást, mert a jelenlegi
rendelkezések alapján 2 millió Ft körüli összeget lehet erre a célra igényelni. Kell
hozzá 1 kisbusz, ami jelenleg van is, valamint 1 fő alkalmazott, aki ezt a feladatot
ellátja, ő is rendelkezésre áll, így tehát plusz emberrel nem kell számolnunk.
A képviselő-testület hozzájárulása szükséges a tanyagondnoki szolgálat
engedélyezésének elindításához. Amennyiben lát benne lehetőséget a testület, egy
támogató döntést kell hoznia és megindítjuk az engedélyezési folyamatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester előterjesztette a következő határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja tanyagondnoki szolgálat
2010. évtől történő létrehozását.
Felelős: dr. Füzi Norbert
Határidő: folyamatos
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:
14/2010. (III.22) fertődi Öh.:
Fertőd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
tanyagondnoki szolgálat 2010. évtől történő létrehozását.
Felelős: dr. Füzi Norbert
Határidő: folyamatos
13.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
A napirend tárgya: Pályázati ügyek
1.) Általános Iskola TIOP pályázata
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támogatja

dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy 2007-ben beadott az önkormányzat egy ún. TIOP pályázatot az iskola
infrastrukturális, informatikai fejlesztésére vonatkozott, melyre támogatást is nyert kb.
10 millió Ft-os nagyságrendben számítógépek, digitális táblák és oktató csomagok
beszerzésére. A lebonyolító Oktatási Minisztérium központi közbeszerzés keretében
akarta kiválasztani a majdani szolgáltatót, de 3 eljárás után sem tudott győztest
hirdetni. Ez után döntött úgy, hogy a nyertes önkormányzatok hatáskörébe adja a
beszállító kiválasztását, amit megelőzően viszont egy ún. megerősítő pályázatot kell
újra benyújtanunk. Ez egy változatlan feltételek mellett, 100 %-os támogatással,
önrész nélkül működő pályázat, amit néhány új elemmel bővítettek ki, s több mint
duplájára emelték az iskola nagysága szerint megpályázható - a beépített kalkulátor
által kiszámolt - támogatást. Április 1-ig kell megerősíteni, hogy az önkormányzat újra
beadja a pályázatot, melynek a befogadását követően a közbeszerzést tehát az
önkormányzat fogja majd lebonyolítani. A pályázat benyújtásához ugyan nem kell
határozat a projekt 100 %-os támogatása miatt, mégis úgy gondolja, hogy az esetleges
ellenőrzések ledokumentálásához hozzon egy egyszerűsített formátumút a testület.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester támogatva az elhangzottakat előterjesztette a következő
határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága által „A pedagógiai, módszertani
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című, 100 %-os támogatási
intenzitású, TIOP-1.1.1/07/1. kódszámú pályázati felhívásra „A Fertődi Általános
Iskola informatikai infrastruktúra fejlesztése” címmel benyújtott, s támogatásra
ítélt pályázatának megerősítése érdekében történő újbóli beadását.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: 2010. április 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:

15/2010. (III.22) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az Oktatási
és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága által „A
pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése” című, 100 %-os támogatási intenzitású, TIOP-1.1.1/07/1.
kódszámú pályázati felhívásra „A Fertődi Általános Iskola
informatikai infrastruktúra fejlesztése” címmel benyújtott, s
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támogatásra ítélt pályázatának megerősítése érdekében történő újbóli
beadását.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: 2010. április 1.

2.) Idősek Otthona akadálymentesítésének pályázata
dr. Füzi Norbert jegyző:
A második pályázat az Idősek Otthona teljes körű akadálymentesítése, mely egy
nyertes EU-s pályázat. Először hazai forrásból próbált támogatást szerezni a Szociális
Szolgáltató Központ, mely nem sikerült. Ezt követően nyújtották be az NYDOP-s
pályázatot, melyre viszont már 6,7 millió Ft támogatást nyert a megjelölt célra.
A projekt előírt önrésze 15 % volt, így a közel 8 millió Ft-os összköltségvetésű
fejlesztéshez 1,2 millió Ft-tal járul hozzá az önkormányzat.
A pályázati kiírás nem írt elő testületi határozatot, mégis szükséges ennek meghozatala
a betervezett önerő, valamint az esetleges ellenőrzések végett.
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:
16/2010. (III.22) fertődi Öh.:
a) Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli
Operatív Program keretében meghirdetett „Egyenlő esélyű hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz” című NYDOP-2009-5.1.1/C kódszámú pályázati
felhívásra „Eltérő képességű emberek egyenlő esélyű hozzáférése a
szociális ágazatban”címmel benyújtott, s támogatásban részesített
pályázatot megvalósítását vállalja.

b) A projekt teljes költségvetése: 7.882.836,megosztásban:

Ft,

Pályázati költségvetésben
szereplő költségek
Támogatás:

6.700.212,- Ft

Önerő:

1.182.624,- Ft
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az

alábbi

ÖSSZESEN:

7.882.836,- Ft

c) Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önrészt, valamint
a megvalósítás során felmerülő további költségeket a 2010. évi
költségvetésében biztosítja.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: azonnal

3.) Kisalföld Volán Zrt. infrastruktúra fejlesztési pályázata
Dr. Füzi Norbert jegyző:
A harmadik pályázat a Kisalföld Volán Zrt.-vel történő partneri együttműködésre
vonatkozik. A tömegközlekedési cég ugyanis azzal kereste meg önkormányzatunkat,
hogy egy NYDOP-s pályázatot kíván benyújtani, mely a „Közösségi Közlekedési
infrastrukturális beruházások támogatása” címmel került kiírásra. Ezen pályázat
keretében 2 új buszmegállót kívánnak létesíteni, a kastéllyal szemben az út két oldalán.
Az önkormányzat így kapna két új buszmegállót, valamint a pályázat keretében
kidolgozott környezetvédelmi programot, melynek elkészítését ugyancsak átvállalja a
társaság. Az önkormányzatnak ezen partneri együttműködés nem kerül semmibe, a
pályázó Kisalföld Volán Zrt. viszont plusz pontokat kap ezért, mely pályázat beadási
határideje: 2010. április 11.
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:
17/2010. (III.22) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
együttműködő partnerként támogatja a Kisalföld Volán Zrt.-t abban,
hogy az NYDOP-2009-3.2.1/B „Közösségi közlekedési infrastrukturális
beruházások támogatása” c. kiírás keretében benyújtandó pályázatát.
Az együttműködés nem jelent anyagi terhet az önkormányzat számára,
mivel az csak az alábbiakra vonatkozik:
- önkormányzatunk hozzájárul ahhoz, hogy területén, a kastély
közelében elhelyezkedő megállókat az épített környezethez
illeszkedő barokk stílusú buszállomássá alakítsa át a társaság,
- valamint támogatja, s segítséget nyújt ahhoz, hogy a pályázat
keretében elkészítsék Fertőd Város környezetvédelmi programját.

20

Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekre vonatkozó
együttműködési megállapodást kösse meg a Kisalföld Volán Zrt.-vel.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: azonnal

4.) „A környezettudatos Fertődért” c. KEOP pályázat benyújtása
dr. Füzi Norbert jegyző:
A negyedik pályázat pedig egy olyan környezetvédelmi kommunikációs pályázat,
melyet a KEOP-2009-6.1.0/B kódszámú „Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó
viselkedésmintákat ösztönző programok” című pályázati felhívásra lehet benyújtani.
A pályázat benyújtása mindössze 5 %-os önerőt igényel 95 %-os támogatási intenzitás
mellett. Ez a program abszolút illeszkedik önkormányzatunk „Zöld Város”
programjába. A pályázat egy sor kommunikációs eszközt segítségével teszi lehetővé a
lakosság ez irányú tájékoztatását, melyek az alábbi célokat igyekeznek megvalósítani:
- a települési környezet minőségi javulása,
- települési komposztálás, valamint az alternatív energia felhasználásának
elterjedése,
- a lakosság környezethez való hozzáállásának általános javulása,
- a vállalkozói pályázati ismeretek, valamint pályázói kedv növelése,
- civil aktivitás fokozódása,
- valamint a szociális kapcsolatok és a lokálpatriotizmus erősödése.
Szórólapok, szakmai hírlevelek, sajtóhirdetések, cikksorozatok, plakátok,
környezetbarát honlap, iskolai digitális tananyagok, valamint kiadványok készülnek,
melyekben a környezettudatos folyamatokon kívül az önkormányzat pályázati
eredményei is megjeleníthetők.
Nyertes pályázat esetén nyílt közbeszerzés keretében kerülne kiválasztásra a
kivitelezést megvalósító kommunikációs cég. A program - bár Fertődön valósul meg célja, hogy városunk példáján keresztül a kistérség településeinek általános környezeti
problémáira figyelemfelhívó, megoldást adó kommunikációs stratégiát szolgáltasson.
Fertőd ezen projekttel is szemléltetheti helyzetéből adódó potenciális és újító szerepét
a környezetvédelem és a környezettudatos életmód területén.
A projekt „A környezettudatos Fertődért” címmel kerülne benyújtásra, melynek
összköltsége 16 millió Ft körüli összeg - a kiírás szerint amúgy minimum 10 millió Ft,
maximum 50 millió Ft költségvetéssel adható be a pályázat. Az önerő - mint már
korábban említettük - 5 %, azaz kb.: 800 ezer Ft. A pályázat benyújtása pedig
folyamatos.
KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK
Dr. Horváth Beatrix képviselő:
Érdeklődik, hogy milyen módon és pontosan milyen eszközökkel kerül megvalósításra
a pályázat?
dr. Füzi Norbert jegyző:
Válaszában elmondja, hogy egy nagyon újszerű holnapfejlesztés, és az elhangzott
egyéb kommunikációs eszközök készülnek el a pályázaton keresztül.
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Nyertes pályázat esetén a megvalósítás azzal kezdődik, hogy kérdőíveket fognak
kitöltetni a lakossággal - pl. hogy milyenek a szelektív hulladékgyűjtő szokásaik stb. -,
azokat feldolgozzák, kimutatást készítenek, majd stratégiát dolgoznak ki. Ezt követően
készülnek el 12 hónap alatt a fent említett kommunikációs eszközök.
Bognár Zoltán képviselő:
Érdeklődik, hogy a honlap-fejlesztésre betervezett 2,5 millió Ft-ból nem lehetne-e
bizonyos összeget átcsoportosítani, mivel azt kicsit sokallja.
dr. Füzi Norbert jegyző:
Válaszában elmondja, hogy a cég, aki ennek összeállításával foglalkozik, előzetesen
kialakított struktúra alapján dolgoznak. Vannak elemek, amelyeknek benne kell
szerepelni és olyan összegekkel, ahogy kidolgozták. Erre a csomagra lehet pályázni, s
véleménye szerint ilyen összegekkel is érdemes benyújtani a pályázatot.
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:
18/2010. (III.22) fertődi Öh.:
a) Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezeti és
Energia Operatív Program keretében meghirdetett „Fenntartható
életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző programok”
című KEOP-2009-6.1.0/B kódszámú pályázati felhívásra „A
környezettudatos Fertődért”címmel pályázatot nyújt be.
b) A projekt teljes költségvetése: 16.579.200,Ft,
az
megosztásban:
Pályázati költségvetésben
szereplő költségek
Támogatás:

15.750.240,- Ft

Önerő:
ÖSSZESEN:

alábbi

828.960,- Ft
16.579.200,- Ft

c) Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önrészt, valamint
a megvalósítás során felmerülő további költségeket a 2010-2011. évi
költségvetésében biztosítja, az a pályázat elnyerése esetén rendelkezésre
fog állni.
d.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
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Határidő: folyamatos

14.) Napirendi pont
A napirend tárgya: Egyéb döntést igénylő ügyek
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy Vitéz Károly magánszemély azzal a megkereséssel fordult az
önkormányzathoz, hogy a pomogyi útnál lévő telkénél sem a kerékpárút sem az ő
ingatlana nem úgy van, ahogy bekerítésre került. A kisvasút nyomvonala teljesen
egyenesen átment a telkén. Régen azt módosították, mivel ott tavat csináltak és
elsüllyedt a vasút. A kerékpárút ezen a nyomvonalon van rajta, így gyakorlatilag az ő
telkén megy keresztül, ezért az a kérése, hogy egy területcserével az utat had olvassza
be a telkébe, ő pedig ad a sajátjából akkora területet. Kérdése, hogy van 300-400 m2 az
önkormányzat javára, tehát mi többet adnánk a földmérő által elkészített rajz szerint. A
következő testületi ülésen meg kell beszélni, hogy négyzetméteréért mennyit kérjen az
önkormányzat, a többi rész pedig cserére kerülne. A kérdés megoldása viszont
összetettebb, mivel út lévén forgalomképtelen ingatlanról van szó, melynek
átminősítését is el kell előtte végeztetni. Javaslata egyébként 1.000 Ft/m2 eladási ár.
A következő testületi ülésre elő lesznek készítve a részletek.
A képviselő-testület egyetért az elhangzottakkal.

15.) Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók
Rábensteiner Viktor képviselő:
Javasolja, hogy a könyvtárban készítsenek egy kimutatást - most hogy kevesebb a
költségvetése - hogy egyáltalán milyen könyvekre van igény, milyen folyóiratokat
járat, milyen témájú könyveket vásárol. A felmérés alapján kéne majd vásárolni,
olyanokat, amire a lakosság igényt tart.
Fülöp Géza polgármester:
Támogatja a felvetést, s közli, hogy egyezteti a könyvtárossal.

Garab Gáborné képviselő:
Kéri, hogy a süttöri iskola kerítését szakemberrel lehessen megnézetni, mert nagyon
rossz állapotban van, s szeretnék megcsináltatni.
Fülöp Géza polgármester:
Válaszában elmondja, hogy akkor meg kell nézetni, s kéri, hogy az intézményvezető
asszony intézkedjen.
dr. Füzi Norbert jegyző:
Folyamatban lévő pályázatokról röviden az alábbiakat ismerteti:
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-

-

a nagy város-rehabilitációs pályázatnak az előző héten megvolt a helyszíni
szemléje, ahol a megvalósítás leendő ütemezése került megtervezésre. Ennek
alapján kb.: június végéig elkészül az utolsó fordulós prezentáció, ahol tételesen
kerül bemutatásra a projekt költségvetése. A támogatási szerződés aláírására 9
hónap áll rendelkezésre, mely időszak alatt minden szükséges engedélyt be kell
szerezni, a közbeszerzéseket meg kell kezdeni, s a tulajdonviszonyokat is
minden projektelem esetében rendezni kell. A kivitelezések ezt követően a jövő
év tavaszától indulhatnak, kivéve a Haydn-sétány kialakításának II. üteme, és a
parkolók kiépítése, melyeket a Haydn-sétány I. ütemének augusztus végére
tervezett me3gvalósítása miatt már el kellett indítani.
A Haydn-sétány I. ütemének kiírása - a II. ütemmel együtt - április elején
megtörténik, melynél a tervezett kivitelezés úgy alakul, hogy június elején
történne a munkaterület átadás, mellyel párhuzamosan először a 2 új parkoló
kialakítására kerülne sor. Ezeket július végére építené meg a nyertes kivitelező,
mellyel párhuzamosan megindulnak a Haydn-sétány I. és II. ütemének
munkálatai is, augusztus végi befejezéssel azért, hogy annak átadásával a város
szeptemberre tervezett 15. évfordulóját méltóképpen tudjuk ünnepelni.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Több tárgy nem volt, Fülöp Géza polgármester megköszönte a megjelenést, a
részvételt, a képviselő-testület ülését 20,00 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.
2/2010.számú

MEGHÍVÓ
Fertőd Város Képviselő - testülete

2010. március 22-én (hétfőn) 17,00 órai
kezdettel RENDKÍVÜLI Képviselő-testületi ülést tart Fertőd Város Polgármesteri
Hivatal Kistanácstermében (Muzsikaház) amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
NAPIRENDI JAVASLAT:
Tárgy:

Előadó

1.) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért
fizetendő térítési díjakról szóló 10/2008.(VII.29.) fertődi
ÖR. rendelet módosításáról

Tulok Viktor
aljegyző

2.) A közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról
szóló helyi rendelet elfogadása

Tulok Viktor
aljegyző

3.) Egyes településrendezési tervekkel és építési szabályzattal
kapcsolatos döntések
a.) Fertőd Város településszerkezeti tervének módosítása

Fülöp Géza
polgármester

b.) Az önkormányzat helyi építési szabályzatáról szóló
11/1999.(V.20.)Ör. rendeletének módosítása

Fülöp Géza
polgármester

4.)Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
1/2010.(II.16.) Ör rendelet módosítása

dr. Füzi Norbert
jegyző

5.) Létszámleépítés az oktatási intézményekben

dr. Füzi Norbert
Jegyző

6.) A fertődi J. Haydn Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény igazgatói álláspályázatának kiírása

Tulok Viktor
aljegyző

7.) Fertőd Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása

dr. Füzi Norbert
jegyző

8.) A köztisztviselői teljesítmény követelmények alapját képező Tulok Viktor
célok meghatározása a 2010. évre
aljegyző
9.) A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
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Tulok Viktor
aljegyző

10.) 2010. évi közbeszerzési terv elfogadása

dr. Füzi Norbert
jegyző

11.) A Sopron-Fertőd Kistérség 2010. évi közfoglalkoztatási
tervének jóváhagyása

Tulok Viktor
aljegyző

12.) Döntés tanyagondnoki szolgálat létrehozásáról

Tulok Viktor
aljegyző

13.) Pályázati ügyek

dr. Füzi Norbert
jegyző

14.) Egyéb döntést igénylő ügyek
15.) Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók

Fertőd, 2010. március 16.

Fülöp Géza
polgármester
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