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Fertőd Város
Képviselő-testülete
5/2010. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Fertőd Város Képviselő-testületének 2010. június 23. napján (szerdán)
17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Fertőd Város Polgármesteri Hivatala
Kistanácsterem
Jelen vannak: Fülöp Géza polgármester
Bertha János
Bognár Zoltán
Dr. Horváth Beatrix
Horváth Zoltán
Köő Tibor
Garab Gáborné
Kissné Horváth Dori Katalin
Rábensteiner Viktor Imre képviselők.
Varga Jenő
dr. Füzi Norbert jegyző
Tulok Viktor
aljegyző

A lakosság részéről 3 fő érdeklődő jelent meg.

Távolmaradását előre jelezte:
Takács György
Czifra Attila

képviselők

Fülöp Géza polgármester a jelenlévők köszöntése után megállapította, hogy a 11
képviselő közül 9 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Ismertette a meghívóban szereplő napirendeket, majd megkérdezte, hogy a
képviselőknek van-e más napirendre javaslata.
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Fülöp Géza polgármester a 8. napirendhez pontosítást fűz, melynek sorrendje:
8/1. GDF-SUEZ gázszolgáltatóval kötendő szerződés
8/2. A további belvízrendezéssel kapcsolatos feladatok
8/3. Sarród község kérelme körjegyzőség létrehozásához
8/4. A Babos József Térségi Általános Iskola intézményi költség-kiegészítés kérelme
8/5. Segítő Kéz Szociális Szövetkezet kérelme árváltozás tárgyában
8/6. Idősek Otthona többletmunkái
8/7. Horváth-Dori Ambrus Zoltán kérelme utak visszaadására
8/8. Fertő-tó kör futóverseny rendezése
Tehát ez lenne az egyéb döntést igénylő ügyek részletezése, pontosítása.
Fülöp Géza polgármester javasolja, hogy a Fertődi Könyvtár intézményvezetői
álláspályázatának elbírálását, mivel nem érkezett olyan nyilatkozat az érintettektől,
hogy hozzájárulna a nyílt ülésen való tárgyaláshoz, valamint a Horváth-Dori Ambrus
Zoltán kérelmét szintén Zárt ülésben tárgyalja testület.
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 10 igen szavazattal
- egyhangúlag - a napirendeket elfogadta az alábbiak szerint:
NAPIREND
Előadó

Tárgy:

1.) Fertőd Város Településrendezési Tervének részletes ismertetése Prekkerné Szabó
Piroska Regioplan
Kft. ügyvezetője
2.) Fertőd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
1/2010.(II.16.) rendeletének módosítása

Fülöp Géza
polgármester

3.) Az Állami Számvevőszéknek az Önkormányzat gazdálkodási
rendszerét érintő átfogó ellenőrzés megállapítása alapján készítendő intézkedési terv elfogadása

dr. Füzi Norbert
jegyző

4.) A 2009. évi TEUT támogatás részösszegéről való lemondás
ügye

dr. Füzi Norbert
jegyző

5.) A Fertődi Városi Könyvtár intézményvezetői álláspályázatának Tulok Viktor
Elbírálása
aljegyző
6.) Oktatási, nevelési intézmények 2010/2011. tanévre vonatkozó
Csoportbeosztása
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Tulok Viktor
aljegyző

7.) Fertőd Várossá nyilvánítása 15. évfordulójával kapcsolatos
rendezvények ügye

Fülöp Géza
polgármester

8.) Egyéb döntést, jóváhagyást igénylő ügyek
9.) Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók

A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Napirendi pont
A napirend tárgya: Fertőd Város településrendezési tervének részletes ismertetése
A napirend előadója: Prekkerné Szabó Piroska a Regioplan Kft. ügyvezetője
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy ez a rendezési terv már hosszú évek óta készül, ám a 2000-es évek
elején a Kastély koncepciója miatt megakadtak a munkálatok. Most viszont úgy tűnik,
hogy végre sikerül befejezni az anyagot, mely módosítások a szerkezeti és
szabályozási tervet is érintenék.
Előzetesen már több egyeztetés történt, s egyes településrészekre már voltak
módosítások, de most egészében elkészülhetne a rendezési terv.
Felkéri Prekkerné Szabó Piroskát, hogy ismertesse részletesen a tervet.
Prekkerné Szabó Piroska:
Elmondja, hogy 2008-ban volt egy módosítás a kastély fogadóépületével kapcsolatban,
valamint szintén akkor az eszterházi részen új lakóterület fejlesztést hagytak jóvá a
rendezési tervben.
A probléma, hogy a 2002-es rendezési tervhez még nem készült el a megfelelő
szabályozási terv, tehát az építési hatósági munka a 1999-es rendeletnek megfelelően
szabályozott mindezidáig. Ezt az ellentmondást feloldandóan kell a szabályozási tervet
elkészíteni.
Vannak olyan fejlesztések a kastéllyal kapcsolatban, amelyeket nem lehet figyelmen
kívül hagyni a tervezésben. Ismerteti kivetítőn a jelenlegi rendezési tervet, s részletezi,
hogy legutóbb milyen változások történtek.
Tájékoztatja a testületet a belterületi terv szabályozásáról is, s elmondja, hogy a
közlekedés szerkezetben milyen módon kell változtatni. Először a városközponti részt
ismerteti, majd a süttöri központi rész változásait. Végül a tömbfeltárás lehetőségeit
részletezi.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Fülöp Géza polgármester:
Egyetért a közlekedés szerkezeti módosításokkal, az utak elhelyezésével, reálisnak
tartja a tervet.

4

dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy az új városközpont elhelyezése nagyon is kedvező helyen lesz, ha az
oda tervezett út mellette fog elhaladni, ugyanis a látogató egyszerre láthatja az
impozáns épületet a hozzá tartozó, szép környezetben kialakított parkolóval.
Fülöp Géza polgármester:
Sok korábbi problémát megold ez az új, alaposan átgondolt javaslat.
Az összes határozatot és lakossági észrevételeket - amiket papíron benyújtottak továbbítottuk a tervezőknek, amiket szintén figyelembe vettek az előkészületek során.
dr. Füzi Norbert jegyző:
Emlékezteti a testületet, hogy a terv tartalmazza a városrehabilitációs pályázat során
kidolgozott új városközpont koncepciót, melyről a Fejlesztési Ügynökséget is
tájékoztatni kell majd.
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy akkor arról kellene szavazni, hogy a testület egyetért-e a változtatások
véglegesítésével, és el lehet küldeni a szakhatóságoknak véleményezésre a tervet.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester előterjeszti a következő határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja
településrendezési terv részletes módosítását tartalmazó koncepciót.

az

előadott

Egyúttal megkéri a REGIOPLAN Kft.-t, hogy ezek alapján készítse el a véglegesített
tervet.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: folyamatos
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
40/2010. (VI.23.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az előadott
településrendezési terv részletes módosítását tartalmazó koncepciót.
Egyúttal megkéri a REGIOPLAN Kft.-t, hogy ezek alapján készítse el a
véglegesített tervet.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: folyamatos
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2.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
Napirend tárgya: Fertőd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
1/2010.(II.16.) rendeletének módosítása
Napirend előadója: Fülöp Géza polgármester
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy a Babos József Térségi Általános Iskolát érintő szervezeti változások
miatt van szükség a költségvetési rendelet módosítására, mely a 7. számú
mellékletében elfogadott létszámkeretet érinti. A módosítás a fertőendrédi tagiskola
megszüntetésének eredményeképpen megtett szervezeti átalakítások következménye,
mely létszámkeret 5 fővel történő csökkentését tartalmazza.
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 10 igen szavazattal
- egyhangúlag - megalkotta a 9/2010. (V.27.) Ör. rendeletét Fertőd Város
Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.16.) rendeletének
módosításáról.

3.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
A napirend tárgya: Az Állami Számvevőszéknek az Önkormányzat gazdálkodási
rendszerét érintő átfogó ellenőrzés megállapítása alapján készítendő intézkedési terv
elfogadása.
A napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy az ÁSZ előírt teendőket tartalmazza az intézkedési terv, melyek közül
van olyan pont, ami már időközben megvalósult. Az elfogadott anyagot meg kell
küldeni a Számvevőszéknek, s azt a megállapított határidőkkel végre is kell hajtani.
Kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésnek megfelelően fogadják el az
intézkedési tervet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
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( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
41/2010. (VI.23.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Állami
Számvevőszéknek az Önkormányzat gazdálkodási rendszerét érintő
átfogó ellenőrzése alapján készített „Intézkedési terv”-et a benyújtott
tervezet szerint.
Egyben utasítja a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az ”Intézkedési terv”ben meghatározott feladatokat határidőre hajtsa, illetve hajtassa végre, s
annak megvalósításáról az „Intézkedési terv”-ben meghatározott
határidőt követően számoljon be a Képviselő-testületnek.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: folyamatos

4.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
A napirend tárgya: A 2009. évi TEUT támogatás részösszegéről való lemondás ügye
A napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy az előterjesztésben leírtak szerint a Máltai u. 1-2. szakaszának
felújításáról van szó, melynek megtörtént a kifizetése. Az Államkincstár jelezte, hogy
35.001 Ft-ra nem jogosult az önkormányzat, melyet követően két lehetőségünk van,
vagy minden korábbi okiratot módosíttatni kell teljes körű ellenőrzési procedúrával
együtt, vagy a képviselő-testület tudomásul veszi a helyzetet és lemond ezen
összegről. Véleménye szerint ez tűnik a logikusabb és egyszerűbb megoldásnak.
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 10 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
42/2010. (VI.23.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TEUT
pályázat keretében, a Máltai u. 1-2. szakasz felújítására, a
080001009U támogatási szerződés alapján igényelhető
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5.080.759.-Ft támogatási összegnek 35.001,- Ft részösszegéről - a
tervezettől eltérő megvalósulás miatt - lemond.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a
Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság
Állampénztári Irodáját.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: azonnal

5.) Napirendi pont
A napirend tárgya: A Fertődi Városi Könyvtár intézményvezetői álláspályázatának
elbírálása
A napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
Fülöp Géza polgármester elmondja, hogy az előzetes döntésnek megfelelően ezt a
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület, mivel az érintettek nem
nyilatkoztak arról, hogy nyílt ülésen lehessen tárgyalni.
Fülöp Géza polgármester ismerteti a zárt ülésen hozott határozatot:
51/2010. (VI.23.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Fertődi Városi Könyvtár igazgatójául Fülöpné Simon Editet, Sopron,
Ferenczi János u. 58. szám alatti lakost nevezi ki, a kiírásnak
megfelelően 5 éves határozott időtartamra 200 %-os vezetői pótlék
biztosításával.
Az intézményvezetői állás betöltésének kezdő időpontja 2010. július 1je.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: azonnal

6.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
A napirend tárgya: Oktatási, nevelési intézmények 2010/2011. tanévre vonatkozó
csoportbeosztása
A napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy minden tanévkezdés előtt - jogszabályi kötelezettségnek eleget téve meg kell határozni az oktatási intézmények csoportszámait. Az intézményvezetők
elkészítették a beosztásokat, melyeket megkapott előzetesen a képviselő-testület.
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Ezen ismeretében kéri az előterjesztésben szereplő csoportszámok elfogadását.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester előterjeszti a következő határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fertődi Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsőde vonatkozásában 5 csoport, amelyből 3 Fertőd II. (Süttör) és 2 csoport
pedig Fertőd I. (Eszterháza), valamint 1 bőlcsödei csoport indítását engedélyezi.
A 2007. szeptember 1-jétől működő Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak
megfelelően a Fertődi Napközi Otthonos Óvoda tagóvodáinak helyet adó Fertőendréd,
Agyagosszergény, Sarród és Röjtökmuzsaj községekben 1-1 csoport indul.
A Babos József Térségi Általános Iskola Fertőd összesen 18 osztályt indít I-VIII.
osztályig és 4 napközis csoportot a melléklet szerint. A 2007. szeptember 1-jétől
működő Közoktatási Intézményfenntartó Társulás alapján a Fertődön 16 osztály IVIII. osztályig, és 3 napközis csoport, a tagiskolát működtető Agyagosszergényben két
alsós osztály (I-IV.) és 1 napközis csoport indul.
A J. Haydn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 25 csoportot indít a
becsatolt melléklet szerint, melyből 21 csoport a zeneművészeti, míg 4 csoport a 2008.
szeptember 1-től működő táncművészeti ágon indul.
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 10 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
43/2010. (VI.23.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fertődi Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában 5 csoport, amelyből 3
Fertőd II. (Süttör) és 2 csoport pedig Fertőd I. (Eszterháza), valamint 1
bőlcsödei csoport indítását engedélyezi.
A 2007. szeptember 1-jétől működő Óvodai Intézményfenntartó
Társulásnak megfelelően a Fertődi Napközi Otthonos Óvoda
tagóvodáinak helyet adó Fertőendréd, Agyagosszergény, Sarród és
Röjtökmuzsaj községekben 1-1 csoport indul.
A Babos József Térségi Általános Iskola Fertőd összesen 18 osztályt
indít I-VIII. osztályig és 4 napközis csoportot a melléklet szerint. A
2007. szeptember 1-jétől működő Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás alapján a Fertődön 16 osztály I-VIII. osztályig, és 3 napközis
csoport, a tagiskolát működtető Agyagosszergényben két alsós osztály
(I-IV.) és 1 napközis csoport indul.
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A J. Haydn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 25 csoportot
indít a becsatolt melléklet szerint, melyből 21 csoport a zeneművészeti,
míg 4 csoport a 2008. szeptember 1-től működő táncművészeti ágon
indul.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: azonnal

7.) Napirendi pont
A napirend tárgya: Fertőd Várossá nyilvánítása 15. évfordulójával kapcsolatos
rendezvények ügye.
Napirend előadója: Fülöp Géza polgármester
Fülöp Géza polgármester:
Átadja a szót az Idegenforgalmi Bizottság elnökének, aki a programszervezést
irányította.
Rábensteiner Viktor képviselő:
Ismerteti nagy vonalakban, hogy körülbelül milyen programokat terveztek:
Szeptember 10. péntek
9.00 Iskola nap Körös-körül Fertőd körül Várostörténeti vetélkedő
18.00 – 21.00 Giccsparty – Disco az iskolában
Szeptember 11. szombat
15.00 Felvonulás a kastélyból a nyitóünnepség színhelyére
Majorettek, fúvószenekar, huszárok a város zászlóival és a meghívott
vendégekkel
15.15 A rendezvény ünnepélyes megnyitója:
Polgármester,
Majorettek,
Testvér települések köszöntése
1-15 éves gyerekek Mi történt a 15 év alatt? Jeles események.
Galambászok
Fajátékok, csoki eső, légvár, kürtőskalács, gyermek jólét arcfestés…..
Díszmadár és kisállat kiállítás és vásár
Rajz és fotó pályázat megnyitója
Balogh Bakter zenél
16.00 Íz kavalkád ételkóstoló folyamatosan kb. 18 00 ig.
Közben helyi készítmények kóstolás
Sajt, Gulfi, méz, pizza, bonbon, fagyi, Fertőd Város Bora.
19.00 Főzőverseny eredményhirdetés, díj átadás
20.00 Tűzmadarak, tábortűz
21.00 Buli sztárvendéggel
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Szeptember 12. vasárnap
10.00 Tábori mise a sátorban 2 új pap
14.30 Diamond Táncstúdió
15.30 Varnyú country
16.30 Hivatalos ünnepség
Zene iskola, ált. iskola, Kórus.
17.30 Musical válogatás
( pl. Szinetár Dóra, Berecki Zoltán, Dolhai Attila, Mészáros Árpád Zsolt )
A rajz és fotópályázat témája lehetne, hogy 15 éves Fertőd.
Helyi termékekből élelmiszerkóstolót szerveznének - gondoltak itt pl. bonbon, méz,
fertődi szörp, szakközépiskola sajtja, gyümölcsök stb.
Kérdéses, hogy legyen-e szombaton zenés ébresztő.
A rendezvény így kb.: 2.550.000,- Ft költségvetésű lenne, melyből a világörökségi
támogatás 1.800.000,- Ft.
Kéri, hogy mondja el a véleményét a képviselő-testület.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Garab Gáborné képviselő:
Azt javasolja, hogy legyen egy téma köré felépítve az ünnepség, pl. Rómeó és Júlia.
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy az önkormányzat szűkös kereteire való tekintettel kéri a szervezési
költségek csökkentését.
Esetleg a zenés ébresztőt javasolja kivenni a programból, mert annak is magas a
költségvonzata, valamint elég sok pénzbe kerülne, ha most hívják meg a holland
testvérváros küldöttségét is, így ettől is kéne tekinteni.
Varga Jenő képviselő:
Egyetért a polgármester úrral, a mostani helyzetben ez az összeg sok, abból le kéne
faragni legalább 10 %-ot.
Dr. Horváth Beatrix képviselő:
Véleménye szerint, ha az éves támogatásokat is visszafogták, akkor a városnapi
költségeket is mindenképpen csökkenteni kell.
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy meg kellene akkor találni a középutat ebben a témában, hogy akkor a
kisebb költségekbe milyen programok férnek bele. Mindezek fényében megkéri a
kijelölt bizottságot, hogy dolgozza át a programot.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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8.) Napirendi pont
A napirend tárgya: Egyéb döntést igénylő ügyek
Napirend előadója: Fülöp Géza polgármester
8/1.) GDF-SUEZ gázszolgáltatóval kötendő szerződés
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy a GDF-SUEZ-től, azaz az észak-dunántúli gázszolgáltatótól küldtek
egy szerződés tervezetet, mely a Simply Green Energia Beszerzési Közösséghez
csatlakozásra vonatkozik. Az ügy előzménye, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi
XL. törvény alapján az önkormányzatoknak fel kellett mondaniuk az egyetemes
szolgáltatói szerződésüket, s lehetőleg minél jobb feltételekkel meg kell állapodniuk
valamely magyarországi földgázszállítóval.
A GDF-SUEZ, mint szolgáltató olyan tervezetet adott, mely szerint úgy köthetünk 1
éves időtartamra, azaz 2010. júl. 1-től - 2011. júl. 1-ig földgáz-kereskedelmi
szerződést, hogy a megállapodott mennyiségtől való eltérés esetében sem számol fel az
önkormányzatnak.
Mindezek alapján javasolja, hogy az önkormányzat kösse meg ezt a szerződést.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester előterjeszti a következő határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a GDF-SUEZ Energia
Magyarország Gázszolgáltató Zrt. által készített földgáz-kereskedelmi szerződést
elfogadja 1 éves időtartamra, azaz 2010. júl.1-től - 2011. júl. 1-ig az abban foglalt
tartalommal.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, s a szolgáltatóhoz
történő továbbítására.
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 10 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
44/2010. (VI.23.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a GDF-SUEZ Energia
Magyarország Gázszolgáltató Zrt. által készített földgáz-kereskedelmi
szerződést elfogadja 1 éves időtartamra, azaz 2010. júl.1-től - 2011. júl.
1-ig az abban foglalt tartalommal.
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Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, s a
szolgáltatóhoz történő továbbítására.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: azonnal

8/2. A további belvízrendezéssel kapcsolatos feladatok
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
Napirend előadója: Fülöp Géza polgármester
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy biztos emlékszik a képviselő-testület a május 27-i nagy viharra, mely
komoly károkat okozott azon utcákban - mint az Ady E. u., Dózsa Gy. u., Szabadság
u., Bartók B. u., Mező u., Tanyai u. -, ahol az elmúlt 2 évben nem sikerült
vízrendezési, vízelvezetési munkákat végeznünk. Örvendetes, hogy a város többi
részén csapadékvízzel elárasztott területek nem voltak, köszönhetően az előző évben
végzett 10-12 millió Ft összegű vízrendezési munkáknak. A károk költségigényfelmérése - mely munkálatokat mindenképpen el kell végezni - megtörtént, megkaptuk
az árajánlatokat: ároktisztítás és átereszek beépítése 1.200.000,- Ft, árokmederből fák,
bokrok kivágása 550.000,- Ft, s a megrongált épületek helyreállítására is el kell
különíteni 180.000,- Ft-ot.
Ezen összegeket tehát el kell különíteni a költségvetésből, melyre vonatkozó az
előterjesztésben szereplő határozatot is kell fogadni a testületnek.
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 10 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
45/2010. (VI.23.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. máj. 27-én
történt viharkárok elhárítására, valamint a további vízrendezési
munkákra összesen 1.930.000,- Ft-ot biztosít az alábbiak szerint:
- árkok tisztítása és átereszek beépítése:
- árok mederből fák, bokrok kivágása:
- megrongált épületek helyreállítása:
Összesen:
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: azonnal
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1.200.000,- Ft,
550.000,- Ft,
180.000,- Ft.
1.930.000,- Ft.

8/3. Sarród község kérelme körjegyzőség létrehozásához
Napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy az elmúlt napon kapott önkormányzatunk Sarród község
polgármesterétől egy megkeresést, melyben azt kéri, hogy a képviselő-testület
vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy Sarród község Fertőd Város
Önkormányzatával körjegyzőséget hozzon létre. Először egy konkrét fogadókészségről
szóló határozatot kell meghozni az ügyben, majd a megvalósítás egy hosszabb, 3-4
hónapos előkészítés után történhet meg. Most tehát egy fogadószándékra vonatkozó
határozatot kell elfogadni, amennyiben támogatja az elképzelést a testület.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Varga Jenő képviselő:
Támogatja a kezdeményezést, hiszen már így is több oldalról kötődik egymáshoz a két
település.
Kissné Horváth-Dori Katalin képviselő:
Szintén egyetért az előtte szólóval, támogatja a körjegyzőség létrehozását.
Fülöp Géza polgármester:
Javasolja tehát, hogy a testület támogassa azt a lehetőséget, hogy Sarród község
körjegyzőségben csatlakozhat Fertődhöz. Ez egy kvázi társulás lenne, melynek
létrehozása egy megkereséssel kezdődik, melyet a kérelmezők megtettek. Ezután kerül
majd sor a részletek tisztázására, s a megfelelő egyeztetések lefolytatására, hogy
lehetőség szerint 2011. január 1-vel indulhasson a körjegyzőség.
Először tehát a fogadó szándékunkról kell határozatot hozni, mellyel kapcsolatban
maga is javasolja a körjegyzőség létrehozásának támogatását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester előterjeszti a következő határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja Sarród
község azon kezdeményezését, miszerint Fertőd Városával körjegyzőséget hozzon
létre.
Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a döntésről értesítse Sarród község
polgármesterét, s kezdjék meg a létrehozáshoz szükséges előkészületeket.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: folyamatos
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
14

( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
46/2010. (VI.23.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
támogatja Sarród község azon kezdeményezését, miszerint Fertőd
Városával körjegyzőséget hozzon létre.
Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a döntésről értesítse Sarród
község polgármesterét, s kezdjék meg a létrehozáshoz szükséges
előkészületeket.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: folyamatos

8/4. A Babos József Térségi Általános Iskola intézményi költség-kiegészítés kérelme
Napirend előadója: Fülöp Géza polgármester
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy az általános iskola igazgatója, Garab Gáborné azzal a kérelemmel
fordult a képviselő-testülethez, hogy az intézményi költségvetését az elvégzett, s
szükségszerű felújítások miatt növelje meg. Ez a tábor felújítási költségeire
vonatkozik, melyre vonatkozóan a költségvetésükben szabad forrás már nincsen.
Ezen költségek az alábbiak: tetőfelújítás 266.125,- Ft, törött mosdókagyló, WC
tartályok cseréje kb. 125.000,- Ft, lepedők vásárlása 43.800,- Ft, festék vásárlása
21.760,- Ft, takarók, párnák tisztítása, szúnyogháló készítése 10.000,- Ft.
Mindösszesen tehát 466.685,- Ft-ra lenne szükségük.
Mindezek ismeretében úgy véli, hogy ezen költség-kiegészítések akkor támogathatók,
ha ezek a befektetések megtérülnek, s lesznek rendkívüli bevételek, melyek terhére
ezen összeget jóvá lehet írni.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Garab Gáborné képviselő:
Elmondja, hogy ez az összeg a táborfelújításra fordítandó, hiszen a volt garázs teteje
beázott, a palát pótolni kell, s a többi kisebb tétel pedig a kultúrált üzemeltetéshez
szükséges. Tájékoztatásul közli, hogy a szülők társadalmi munkában kifestettek,
melyhez a festéket viszont meg kellett venni. Látható tehát, hogy csak a
legszükségesebb feladatokat oldották és oldják meg ebből a pénzből.
Eddig 400 foglalt vendégéjszakája van a tábornak, ez a bevételük tehát biztosított,
melyet erre lehet fordítani.
Azt szeretné kérdezni, hogy a befizetett idegenforgalmi adó 1 Ft-ját
visszaigényelhetnék-e?
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Válaszában elmondja, hogy természetesen visszaigényelheti az iskola az 1 Ft-ot.
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Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy ezeket a munkákat az elmondottak ismeretében el kell végezni,
javasolja tehát az intézményi költség-kiegészítés támogatását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester előterjeszti a következő határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Babos József Térségi Általános
Iskola felújítási munkálataira költség-kiegészítés címén az alábbi összegeket biztosítja:
Tábor felújítási költségei(bruttó):
- tetőfelújítás:
- törött mosdókagyló, WC tartályok cseréje:
- lepedők vásárlása:
- festék:
- takarók, párnák tisztítása, szúnyoghálók készítése:
Összesen:

266.125,- Ft,
125.000,- Ft,
43.800,- Ft,
21.760,- Ft,
10.000,- Ft,
466.685,- Ft.

Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: folyamatos
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
47/2010. (VI.23.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Babos József Térségi
Általános Iskola felújítási munkálataira költség-kiegészítés címén az
alábbi összegeket biztosítja:
Tábor felújítási költségei (bruttó):
- tetőfelújítás:
266.125,- Ft,
- törött mosdókagyló, WC tartályok cseréje:
125.000,- Ft,
- lepedők vásárlása:
43.800,- Ft,
- festék:
21.760,- Ft,
- takarók, párnák tisztítása, szúnyoghálók készítése: 10.000,- Ft,
Összesen:
466.685,- Ft.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: folyamatos
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8/5. Segítő Kéz Szociális Szövetkezet kérelme árváltozás tárgyában
Napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy a Segítő Kéz Szociális Szövetkezet szeretne élni azzal a szerződéses
opciójával, miszerint 15 hónap elteltével, azaz 2010. május 1-jét követően áremeléssel
élhet. A közterületek fenntartására megkötött szerződés 3.4-es pontja értelmében ez
lehetséges azzal a kitétellel, hogy az infláció 80 %-ig történhet az emelés. Ez 3,4 %,
amire jönne még az időközben bekövetkezett 5 %-os ÁFA emelkedés, tehát összesen a
meghatározott árak 8,4 %-os emelését kérik jóváhagyni. Ez szerződésben foglalt
lehetőségük, ezért véleménye szerint ez az emelés elfogadható ebben a formában.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester előterjeszti a következő határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Segítő Kéz Szociális
Szövetkezettel kötött 3 éves időtartamra, 2009. február 1-től - 2012. január 31-ig
érvényes, közterület fenntartásra vonatkozó szerződésében meghatározott árak 8,4 %os emelését jóváhagyja.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésmódosításról intézkedjen.
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 6 igen szavazattal,
1 ellenvéleménnyel, valamint 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:
48/2010. (VI.23.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Segítő Kéz Szociális
Szövetkezettel kötött 3 éves időtartamra, 2009. február 1-től - 2012.
január 31-ig érvényes, közterület fenntartásra vonatkozó szerződésében
meghatározott árak 8,4 %-os emelését jóváhagyja.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésmódosításról
intézkedjen.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: azonnal
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8/6. Idősek Otthona többletmunkái
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
Napirend előadója: Fülöp Géza polgármester
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy sajnálatos módon az Idősek Otthona felújítása közben többletmunkák
igénye jelentkezett építészeti, víz és villanyszerelési, valamint fűtés és gázszerelési
vonalon. Ezek tehát nem pótmunkák, amelyek a költségvetésben szerepelnek, de nem
kerültek beárazásra, hanem többletmegrendelések. Az építészeti munkáknál az eredeti
felújítási tervben nem számoltak azzal, hogy rosszabb állapotban volt az épület, mint
amire számítottak és ezek helyreállításából adódott a többletmunka, új burkolatokat
kell készíteni, radiátorokat kicserélni stb. A víz és villanyszerelési munkák végzése
közben korrodált vízvezetékcsövek, nem megfelelő szigetelésű és keresztmetszetű
villanyvezetékek kerültek elő. A fűtésrendszer átvizsgálása során a korrodált, lyukas
radiátorok cseréje szükséges. Ezek a munkák a legszükségesebbek, amelyeket a
felújítási munkák összhangja, az épület esztétikai minősége miatt kell még elvégezni,
mely abból adódik, hogy az épület már régi. A költségigény mindösszesen bruttó
2.062.364,- Ft lenne, melyet az akadálymentesítés költségén túl kéne megvalósítani,
hiszen nem lehet lyukas, foltozott radiátorokat visszatenni a felújított épületbe, ezért is
javasolja tehát a többletmunkák elfogadását.
Megjegyzésként elmondja még, hogy a süttöri iskola-óvoda felújításnál 35 millió Ftból kellett gazdálkodnia az önkormányzatnak, melynél 15 millió Ft támogatás mellett
20 millió Ft önrészt kellett hozzátenni. Ebből a költségvetésből viszont - s a pályázat is
erre vonatkozott - csak az épület részleges felújítását lehetett megoldani. Ami igény
még felmerült volna a teljes körű felújítás szempontjából, az még kb. 40 millió Ft,
amit alkalomadtán majd egy másik forrásból lehet megvalósítani. Ezt azért mondja el,
mert kapott egy fenyegető levelet, melyben azt írják, hogy tudják hol csalták el a pénzt
a felújításból. Szóval abba az összegbe ez fért bele, ezt szeretné a levélíróknak üzenni.
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 10 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
49/2010. (VI.23.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Idősek Otthona
Fertőd, Fő u. 13. alatti épület többlet munkáinak végzésére az alábbi
összegeket biztosítja a benyújtott árajánlatok alapján:
1.) Építészeti többletmunkák (bruttó):
2.) Víz és villanyszerelési munkák (bruttó):
3.) Fűtés és gázszerelési munkák (bruttó):
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522.500,- Ft,
802.024,- Ft,
737.840,- Ft.

Összesen:

2.062.364,-Ft.

Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: folyamatos

8/7.) Alapító Okiratok módosítása
Napirend előadója: Fülöp Géza polgármester
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy egy formalitásról van szó, mivel a Magyar Államkincstár Nyugatdunántúli Regionális Igazgatósága tételesen átvizsgálta az intézmények alapító
okiratait, s kérte néhány pontban azok módosítását, melyet tételesen ismertet.
Tájékoztatja még a testületet, hogy egy egyszerűsített határozattal kell ezen
módosításokat elfogadni.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester előterjeszti a következő határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja intézményei, azaz:
- a Fertőd Város Polgármesteri Hivatal,
- a Babos József Térségi Általános Iskola Fertőd,
- a Fertődi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde,
- és a Fertődi Városi Könyvtár
Alapító Okiratainak a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális
Igazgatósága által kért módosításait, az általuk küldött útmutatások alapján.
Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy a módosító okiratokat és az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratokat készítse el és az egyes közigazgatási eljárásokat,
bejelentéseket indítsa el, ill. tegye meg.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
50/2010. (VI.23.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja intézményei,
azaz:
- a Fertőd Város Polgármesteri Hivatal,
- a Babos József Térségi Általános Iskola Fertőd,
- a Fertődi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde,
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- és a Fertődi Városi Könyvtár
Alapító Okiratainak a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli
Regionális Igazgatósága által kért módosításait, az általuk küldött
útmutatások alapján.
Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy a módosító okiratokat és az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratokat készítse el és az egyes
közigazgatási eljárásokat, bejelentéseket indítsa el, ill. tegye meg.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal

8/8.) Fertő-tó kör futóverseny rendezése
Napirend előadója: Fülöp Géza polgármester
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy alpolgármester úr kapott egy e-mailt, amiben a Zöldgömp Sport Klub
kéri, hogy az előző évekhez hasonlóan önkormányzatunk segítsen a Fertő-tó kör
futóverseny és kerékpártúra szervezésében. Kérik továbbá, hogy Varga Jenő és Takács
György koordinálja a feladatokat, melyhez az alpolgármester úr a következőket fűzte
hozzá írásban eljuttatva, mivel az ülésen nem tud jelen lenni:
Tisztelt Képviselő-testület!
A tavalyi rendezvény óta én se szóban, se írásban, ill. telefonon sem tárgyaltam ez
ügyben senkivel, erre nem is kaptam felhatalmazást. Aki többet tud, tőle kérdezzenek!
Amennyiben a Polgármester úr az idei évben is ad feladatot a rendezvénnyel
kapcsolatban, kötelességem lesz végrehajtani. A többit gondolják át. A rendezvényt
támogatom, a szervezés módját visszautasítom.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester:
Megállapítja, hogy megfelelő információk hiányában a testület nem kíván foglalkozni
az üggyel.
9. Napirendi pont
Napirend tárgya: Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók
Haydn-sétány munkálatai
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy a Haydn-sétány kialakításának munkaterület átadása június 15-én
megkezdődött, de azt még nem lehetett lezárni, mivel az E-ON a vezetékjogi
engedélyez hiányában nem járult ahhoz hozzá. A munkálatok zökkenőmentes
bonyolítása érdekében minden szerdán előrehaladási megbeszélést tart a műszaki
ellenőr a résztvevőkkel, de az már látható, hogy a vezetékjogi engedély elhúzódása
miatt a kivitelezővel kötött szerződést a befejezési határidőt érintően módosítani kell
majd. Az előző napon tartott kooperáció eredményeképpen a hálózat kiváltását az
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érintett ÁFÉSZ elnökével alá is tudtuk íratni, így egy akadály már elhárult a munkák
minél gyorsabb megkezdése előtt.
A gázszolgáltató GDF-SUEZ 3 db akna átépítését akarta elérni 1,5 millió Ft-ért,
melyet végül 1 db-ra sikerült leegyeztetni 500.000,- Ft-os összegben.
A Magyar Telekom a meglévő hálózat kiváltását javasolta, mely kb.: 10 millió Ft-os
tétel lett volna, ami helyett végül sikerült a védelembe helyezést megbeszélni, melynek
költsége 1-2 millió Ft közötti összeg lesz.
Azt tudtuk, hogy a víz és szennyvíz-elvezetés kiváltása szükségessé vált, melyből az
ivóvíz vezeték kiváltása terhel minket, amit tartalmaz a költségvetés, így várhatóan ez
a közműrendezés plusz költséggel nem jár.
Pillanatnyilag így áll a helyzet, amelyről a nyári szünet utáni testületi ülésen tudunk
újabb információkat adni. Remélhetőleg nem csúsznak olyan sokat a munkálatok, s a
városavatóra sikerül átadni a Haydn-sétányt.
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy a Haydn-sétánnyal kapcsolatban a témák felelőseit megsürgettük.
Bízik benne, hogy az E-ON-nál ezek a módosítások mielőbb megtörténnek, s már
előzetesen a műszaki biztonsági felügyeletet megkértük a vezetékjogi engedély soron
kívüli kiadására. Reményeink szerint a munkák csúszása minimális lesz, s így nem
fogják befolyásolni a tervezett átadást. Tájékoztatásképpen közli, hogy sajnos vannak
olyan dolgok, amire nem tudtunk rákészülni, pl. az E-ON-nál történt olyan
jogszabályváltozás, ami értelmében engedély köteles lett az, ami azelőtt nem volt.
Fülöp Géza polgármester:
Hozzáteszi, hogy itt is igazolódott, hogy több a papírmunka és az előkészítési munka,
mint a fizikai rész. Az engedélyezési eljárás nagyon nehézkes és sokáig tart, mivel a
szabályozások folyamatosan változnak.

Buszjárat visszaállítására vonatkozó lakossági kérés
Garab Gáborné képviselő:
Elmondja, hogy lakossági kérést kapott arra vonatkozóan, hogy lehetőség szerint az
iskolai szünetben ne csak Eszterházáig, hanem Süttörig is közlekedjenek a buszok,
hiszen ott is laknak azzal közlekedő dolgozók. Kéri, hogy a Volánt keressék meg ez
ügyben.
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy akkor jelzik ezt a Kisalföld Volán Zrt.-nek.

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

dr. Füzi Norbert

polgármester

jegyző
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