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Fertőd Város Képviselő-testületének 2010. december 14. napján
(kedd) 17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Fertőd Város Polgármesteri Hivatala
Kistanácsterem
Jelen vannak: Kocsis Ferenc polgármester
Garab Gábor Károlyné
Kóródi Sándor
Dr. Molnár Ferenc Mihály
Patonai Tamás
Takács György képviselők
dr. Füzi Norbert jegyző
Tulok Viktor
aljegyző.
Horváth Zoltán betegség miatt távol van.
A lakosság részéről 14 fő érdeklődő jelent meg.
Kocsis Ferenc polgármester:
Köszönti a jelenlévőket, melyet követően megnyitja a képviselő-testületi ülést.
Elmondja, hogy Horváth Zoltán képviselő betegség miatt igazoltan hiányzik.
Megkérdezi a testületi tagokat, hogy van-e más javaslatuk a kiküldött napirendekhez
képest. A napirendi módosításként az Egyéb döntést igénylő ügyek napirendi ponthoz
még az alábbi témák felvételét javasolja:
8/5.) Süttöri Karitász támogatási ügye,
8/6.) Rövidlejáratú működési hitel felvétele az Önkormányzat részére,
8/7.) Info Tv további működésének ügye,
8/8.) Az SZMSZ módosítása - a Bizottságok feladatai,
- 8/9.) A Fertőd-Agyagosszergény-Ebergőc-Fertőendréd-Röjtökmuzsaj-Sarród
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása,
- 8/10.) Biomassza fűtés ügye.
Kocsis Ferenc polgármester javasolja még, hogy a 8/10.) napirendi pontot - melyekben
az önkormányzat vagyonát érintő kérdések szerepelnek - Zárt ülésen tárgyalják.
Kérdezi, hogy a fentieken kívül van-e még valakinek napirend módosító javaslata.
Miután a képviselők részéről napirend módosító javaslat nem hangzott el, az általa
javasolt napirendi módosításokat egyenként elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
2

Kocsis Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta, hogy felvételre kerüljön a 8/5.)
napirendi pontba a Süttöri Karitász támogatási ügye.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 fő igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a napirendi javaslat felvételét.
Kocsis Ferenc polgármester ezután szavazásra bocsátotta, hogy felvételre kerüljön a
8/6.) napirendként a rövidlejáratú működési hitel felvétele az Önkormányzat részére.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 fő igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a napirendi javaslat felvételét.
Kocsis Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta, hogy felvételre kerüljön a 8/7.)
napirendi pontként az Info Tv további működésének ügye.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 fő igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a napirendi javaslat felvételét.
Kocsis Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta, hogy felvételre kerüljön a 8/8.)
napirendként az SZMSZ módosítása - a Bizottságok feladatai c. tárgykör.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 fő igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a napirendi javaslat felvételét.
Kocsis Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta, hogy felvételre kerüljön a 8/9.)
napirendként a Fertőd-Agyagosszergény-Ebergőc-Fertőendréd-Röjtökmuzsaj-Sarród
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása c.
tárgykör.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 fő igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a napirendi javaslat felvételét.
Kocsis Ferenc polgármester végül szavazásra bocsátotta, hogy felvételre kerüljön
8/10.) napirendként - Zárt ülésen történő tárgyalással - a Biomassza fűtés ügye.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 fő igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a napirendi javaslat felvételét.
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Mindezek alapján a módosított, s jóváhagyott napirendi pontokkal kiegészített
napirendi javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - a napirendeket elfogadta az alábbiak szerint:

NAPIREND
Előadó:

Tárgy:
1.) 2010. évi költségvetési rendelet módosítása

Kövesházi Ilona
pü. osztályvezető

2.) 2010. évi III. negyedévi költségvetési beszámoló

Kövesházi Ilona
pü. osztályvezető

3.) 2011. évi költségvetési koncepció

Kövesházi Ilona
pü. osztályvezető

4.) 2011. évi szilárd hulladékszállítási díjak megállapítása

Tulok Viktor
aljegyző

5.) 2011. évi víz- és csatornadíjak megállapítása

Tulok Viktor
aljegyző

6.) Fertődi Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ
Alapító Okiratának és egyes intézményi dokumentumainak módosítása

Tulok Viktor
aljegyző

7.) A temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló
3/2009. (IV. 1.) Ör. rendelet módosítása

Tulok Viktor
aljegyző

8.) Egyéb döntést igénylő ügyek
8/1.) Védőnői körzetek átalakítása
8/2.) „Körjegyzőség” kialakításával kapcsolatos
határozat hatályon kívül helyezése
8/3.) A polgármester illetményéről szóló határozat
módosítása
8/4.) Földhasználati jog alapítása a fertődi 095/5 hrsz.-ú
önkormányzati tulajdonú területre
8/5.) Süttöri Karitász támogatási ügye
8/6.) Rövidlejáratú működési hitel felvétele az Önkormányzat részére
8/7.) Info Tv további működésének ügye
8/8.) Az SZMSZ módosítása - a Bizottságok feladatai
8/9.) A Fertőd-Agyagosszergény-Ebergőc-Fertőendréd-Röjtökmuzsaj-Sarród
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
8/10.) Biomassza fűtés ügye
9.) Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók
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A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Napirendi pont
A napirend tárgya: 20l0. évi költségvetési rendelet módosítása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
A napirend előadója: Kövesházi Ilona pénzügyi osztályvezető
Kövesházi Ilona pénzügyi osztályvezető:
Elmondja, hogy az idei költségvetési rendeletet eddig négyszer módosította a
képviselő-testület. Az első két módosítás a létszámadatokat érintette, a második két
módosítás pedig az előirányzatok összegét, egyszer a júliusi beszámolóhoz, egyszer
pedig a szeptember 30-i beszámolóhoz kapcsolódóan. A mostani a módosítás a
szeptember 30-a után ismertté vált eseményeket foglalja össze, azok hatásai miatt kell
hozzányúlni a költségvetési rendelethez. Ez a javaslat 31.950.000,- Ft-tal emeli meg a
költségvetés főösszegét, melynek következtében növekedik a hiány is 15 millió Ft-tal.
Így most az év végére a 2009. december 31-én fennálló 40 milliós hiteltartozással
együtt 2010. december 31-én 90 millió Ft-os működési hiteltartozás várható.
Részletesen összefoglalásra került az előterjesztés mellékleteként az összes javaslat 3
táblázatban, melyek közül az 1. táblázatban vannak a lényegi módosítások, a 2-ban a
választással kapcsolatos tételek, a 3-ban pedig csak a könyvelés technikai
módosítások.
Az 1. táblázatban a bevételi oldalnál jelentős csökkenést kell beépíteni, hisz jelentős
kiesés származik abból, hogy a tervezett helyi adó bevételek a tényleges teljesítési
adatok alapján, illetve még az év végi várható adatok alapján jelentősen eltérnek az
előirányzatoktól. Iparűzési adóban 5 millió Ft-tal, idegenforgalmi adónál 1 millió Fttal kevesebb adóbevétel várható, mint ahogy az év elején terveztük. Ebbe a
rendeletmódosításba került beépítésre a júliusi normatíva lemondás is, ez is látható a
bevételi oldalon.
A kiadási oldalon kiemelendő a városgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos témák, az
egyéb üzemeltetési, illetve a karbantartási kiadások előirányzatai. A keretek itt
kimerültek, így az előterjesztés egyéb üzemeltetés jogcímén 4 millió Ft, karbantartási
kiadások jogcímén kb. 700 ezer Ft emelést javasol.
A 2. táblázatban a választással kapcsolatos előirányzat módosítása szerepel, mely 1
millió Ft-tal növeli a költségvetés főösszegét.
A 3. táblázat az említett könyveléstechnikai módosításokat tartalmazza, mely elég
jelentősen, mintegy 22 millió Ft-tal növeli a költségvetés főösszegét, ami a fordított
ÁFA hatása. A fordított ÁFA ugyan be lett tervezve a tárgyi eszközök, a beruházások
előirányzatai között, de könyvelési elszámolás miatt kétszer kell szerepeltetni
kiadásként és bevételként is. Ez természetesen nem tényleges kiadás, s nem tényleges
bevétel, mindössze technikai dolog, ami tehát nem jelent kiadási, vagy bevételi
többletet. Ezekkel a tételekkel az eredeti költségvetési rendelet, illetve az eddigi
módosítások táblázatai korrigálásra kerültek. Ha végignézik az eredeti költségvetés
mellékleteit, sorban mindenhol ki vannak egészítve ezekkel a tételekkel a táblázatok.

5

Elmondja még, hogy változik a tartalék összege is ezzel, így 300 ezer Ft tartalékigény
bevételt javasolnak a választási kiadásokkal kapcsolatban. Tulajdonképpen már csak 1
millió Ft működési céltartalék marad az eredeti előirányzatokhoz képest.
Röviden összefoglalva ezek a leglényegesebb változások, melyek ismertetését
követően kéri, hogy vitassa meg és fogadja el fenti javaslatokat a képviselő-testület.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Kóródi Sándor képviselő:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a III. negyedévet nem tárgyalta, hanem a 2011.
költségvetési koncepciót, így a bizottságnak ezzel kapcsolatban nincsen állásfoglalása.
Takács György képviselő:
Elmondja, hogy október eleji átadáskor kb. 60 millió Ft volt a működési hiány.
Kérdezi, hogy miért növekszik ez az év végére várhatóan 90 millió Ft-ra, és ennek
megakadályozására milyen intézkedéseket tett a polgármester úr?
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy átadáskor egyszer 50 millió Ft, illetve a kötvényből származóan még
25 millió Ft volt a tényleges hiány az ő információja szerint.
Kövesházi Ilona pénzügyi osztályvezető:
Elmondja, hogy 70-75 millió Ft volt az átadáskori hiány, melyből 40 millió Ft volt a
2009. év végi, 35 millió Ft az utolsó költségvetési rendelet módosításával elfogadott
hiány, melyhez még 15 millió Ft többletet tartalmaz most ez a javaslat. Ha az első
táblázatot megnézik látható, hogy ennek a 15 millió Ft-nak jelentős része az iparűzési
adóból származó 6 millió Ft kiesés. Ez, hogy így alakult az év végére, az most
prognosztizálódott. Szeptember 15-én volt az iparűzési, illetve a helyi adók 2. félévi
befizetésének határideje, mely alapján most már 100 %-os teljesítésnek kell lenni ezen
adónemeknél, melyről az ezzel kapcsolatos jegyzői beszámoló tárgyalásakor még lesz
szó. Viszonylagos pontossággal láthatók tehát a várható adatok azzal a megjegyzéssel,
hogy az iparűzési adó december 20-án esedékes feltöltési kötelezettségével még
változhatnak ezek a tételek.
A bevételi oldalon előbb említett 6 millió Ft mellett a kiadási oldalon felsorolt tételek
növelik még a hiányt, amely munkák meg lettek rendelve, azok el lettek végezve, s a
számlák is megérkeztek róluk. 4 millió Ft összegben közterület rendezési munkák
vannak, illetve a rendkívüli időjárás miatt kb. 600 ezer Ft hóeltakarításra vonatkozó
keret, melyről szóló számlák még nem jöttek be, de nagyságrendileg ezek várhatóak.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy semminemű nagyobb értékű beruházásba nem kezdtek ebben az
időszakban, ami a költséget növelte volna. A költségcsökkentés oldaláról pontosították
a Segítő Kéz Szociális Szövetkezet felé a havi lehívásokat lehetőség szerint csak arra,
amire feltétlenül szükség van. További intézkedés történt bankügyben, vizsgáljuk a
banki költségek csökkentési lehetőségét, melynek eredményeképpen esetlegesen
pályáztatásra is sor kerülhet. Várhatóan február 1-re lesznek konkrét számadatok,
annak ismeretében lehet pályázatot kiírni: melyik bank viszi tovább az önkormányzat
számlavezetését. Költség-racionalizációs intézkedésként újra megtendereztetik a
festékpatronok, tonerek, valamint a papír, irodaszer és nyomtatványok beszerzését.
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután 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 )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - megalkotta a 15/2010. (XII.15.) ÖR rendeletét, az
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.16.) rendelet
módosításáról.

2.) Napirendi pont
Napirend tárgya: 2010. évi III. negyedévi költségvetési beszámoló
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
Napirend előadója: Kövesházi Ilona pénzügyi o.v.
Kövesházi Ilona pénzügyi o.v.:
Elmondja, hogy a beszámoló 2010. január 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra
vonatkozik. Ebben az időszakban az összes bevétel 532 millió forint, az összes kiadás
569 millió forint volt. A tárgyévi költségvetési összesített teljesítési adata 70 %-os.
Nem szeretné felsorolni az összes tételt, hiszen az előterjesztésben ki van dolgozva
százalékosan és összegszerűen is az összes előirányzathoz tartozó adat, inkább kiemeli
azt az egy-két tételt a bevételi és kiadási oldalon is, ami eltér az átlagostól.
Tájékoztatásul közli, hogy az előirányzatok zöme az elvárásnak megfelelően alakult. A
bevételi oldalon igazából elmaradás van, melyek nagy része a helyi adók tekintetében
jelentkezik. Erről mindenképpen beszélni kell, amit majd a jegyző úr egy későbbi
napirendi pontban részletes elemezni fog majd. Az viszont tény, hogy pontosan ennek
az elmaradásnak a következménye volt, hogy módosítani kellett a költségvetést.
Bevételi oldalon tulajdonképpen az összes előirányzat a várakozásnak, a III.
negyedéves elvárt összegeknek megfelelően alakult. Kiadási oldalon szinte az összes
tétel teljesítési adatai 75 % felett vannak. Jelentős elmaradás a felhalmozási
kiadásoknál mutatkozik, ahol 20%-ban teljesültek csak az előirányzatok. A 6. sz.
mellékletben részletesen, témánként kerültek felsorolásra a beruházásokkal,
felújításokkal kapcsolatos tételek, ahol a jelentős EU-s pályázatok találhatók. A
Haydn-sétány és a város-rehabilitációs pályázat az, ami nagyságrendileg meghatározza
a felhalmozási kiadások előirányzatát, s mivel szeptember 30. után történtek meg a
betervezett kifizetések, igazából ez mutatkozik meg a 20 %-os teljesítési adatban.
Elmondja, hogy két olyan pályázatunk volt, ami szeptember 30-ig lezárult. Az egyik a
Gondozási Központ felújítása, mely egy 9 millió Ft értékű beruházás volt, 6,7 millió
Ft-os támogatással, ami a napokban érkezett meg a számlánkra.
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A másik nagy projektünk, ami szeptember 3-án zárult, az ÁROP szervezetfejlesztési
pályázat, melyről pár szót szeretne szólni, mivel ez a projekt, ami nem mutatós, és
eredménye kívülről nem látszik. A projekt a Polgármesteri Hivatal szervezetét,
működését érintette, s folyamat átvilágításra, képzésre, és rendszerfejlesztésre
vonatkozott. Ami nagyon jelentős változás és meghatározza a Hivatal, azon belül a
Pénzügyi Osztály munkáját, az integrált rendszer bevezetése volt. Már 2008-ban
felmerült az igény - egy 2006-os ÁSZ és egy 2008-as belső ellenőrzés kapcsán -, hogy
a pénzügyi osztály működtetését érintően változtatni, fejleszteni kell. Ennek első
lépéseként 2008 októberében átszervezésre kerültek a munkakörök, s a főbb pénzügyi
folyamatok, s elkészült egy olyan ütemterv, amiben átvizsgálták és megnézték, hogy
mik azok a területek, amit informatikai háttérrel támogatni kell.
Az önkormányzat költségvetése nem tette lehetővé, hogy önerőből egy integrált
rendszer bevezetésére kerüljön sor, ezért nagy lehetőség volt 2009-ben az ÁROP
pályázat, amit a korábbi képviselő-testület támogatása, s jegyző úr tevékenysége révén
sikerült elnyerni. Ezáltal lehetővé vált, hogy ezt az integrált rendszert azonnal meg
tudtuk vásárolni, melynek bevezetésével kapcsolatos előkészületekre 2009-ben került
sor, majd ez év végén megtörténtek az adatfeltöltések, és az ezzel kapcsolatos
képzések is. Ugyanezen évben volt ÁSZ ellenőrzés is a hivatalban, ami nagy segítséget
jelentett az új rendszer felállításánál, mivel az a 2006-tól 2008-ig tartó időszakot
vizsgálta. A rendszer kialakításánál a belső szabályzatok módosítására, illetve a
gazdálkodói jogkörök, az aláírási jogosultságok szabályozására, és a gyakorlatban való
alkalmazására került sor. Az integrált rendszer bevezetése 2009. decemberétől a
pénztár modullal kezdődött. 2010. január 1-től indult el a pénzügy főkönyv modul, és
most már az ingatlankataszter módul, valamint a leltár modul bevezetése is megtörtént.
Hatalmas változás volt a költségvetési szférában a DOS alapú TATIGAZD-os,
elszigetelt programokhoz képest, ez az integrált rendszer. A rendszert elsőként vezette
önkormányzatunk, mely jelenleg is egyedülálló, s több település is a fertődi rendszer
megvalósítását tervezi, mellyel kapcsolatban már bemutatót is tartottunk a hivatalban.
Összefoglalva megállapítható, hogy a fejlesztésnek azért van nagy jelentősége, mivel
ez nemcsak a Pénzügyi Osztály munkáját könnyíti meg, hanem a sokkal pontosabb,
naprakészebb adatok révén - melyeket az új rendszer által tudunk megfelelő formában
kinyerni - a képviselő-testület feladatait is nagymértékben segíti.
Úgy véli, hogy ez nagy ugrás volt a hivatalban, melyhez kellett a pénzügyi osztályon
dolgozó kolléganők pozitív hozzáállása is, valamint az, hogy nyitottak legyenek a
változásokra. Külső szakemberek is segítették a munkájukat, többek között a
könyvvizsgáló Borsodiné Kisfaludi Katalin és a rendszergazda Bencsics Zoltán az,
akiknek nagyon sokat köszönhetnek, s most is együtt dolgoznak azon, hogy a
lehetőségeket minél jobban ki tudják aknázni. Ezen integrált rendszer bevezetése olyan
egyéb területek rendezésére is lehetőséget adott, mint pl.: az ingatlan-kataszter, amit az
adatfeltöltések során ebben az évben tudtak rendbe tenni, Deák János fertődi ingatlan
szakértő segítségével. A Földhivatal nyilvántartása alapján ő egyeztette az
önkormányzat adatbázisát, melynek eredményeképpen ez az év vége lesz az első, hogy
a könyvvizsgáló le tudja írni, hogy Fertődön az ingatlan kataszter, a tárgyi eszköz, és a
főkönyv biztosított, valamint ez a három nyilvántartás egyezik és a valóságnak teljesen
megfelel. Megemlíti, hogy van még egy-két olyan modul, aminek bevezetése
folyamatban van, mint pl.: a költségvetési, melynek segítségével szeretnék már a 2011.
évet elkészíteni. A vezetői információs modulban is rengeteg lehetőség van, valamint
most van folyamatban a leltár modul kidolgozása is.
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Ez által most fognak először olyan teljes körű leltárt készíteni, ami az intézményeket, a
polgármesteri hivatalt és az önkormányzathoz tartozó valamennyi tárgyi eszközt
felöleli, s az év végi beszámoló és a mérleg minden sora a leltárral alátámasztott tud
lenni.
Végül a pénzügyi helyzetről szeretne szólni, mellyel kapcsolatban elmondja, hogy
különösebb probléma a III. negyedév végéig nem volt. Az előző év végén volt a 40
millió Ft rövid lejáratú hiteltartozás, amit januárban visszafizettek. A korábbi
képviselő-testület úgy döntött - amit a költségvetési rendeletben is szabályozott -, hogy
a kötvényből származó bevételt átmenetileg felhasználhatják működési célra. A
kötvény kibocsátás célja az EU-s pályázatok önereje, illetve nagy értékű beruházások
forrása volt, működési célra fordítani nem lehetett, de ezt átmenetileg megengedték,
mely lehetőséget a 2011-es költségvetési rendelet készítésekor is mindenképpen
napirendre kell venni.
Elmondja még, hogy az önkormányzatnak 15 millió Ft folyószámla hitelkerete van,
emiatt nagyon jól tudtak gazdálkodni, és emiatt finanszírozási problémája sem volt az
önkormányzatnak. Kifizetetlen számla nem maradt, s olyan eset sem fordult elő, hogy
nem állt volna rendelkezésre fedezet.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Kocsis Ferenc polgármester:
Köszöni a teljes körű, s mindenki számára jól érhető beszámolót. Kiegészítésként
elmondja, hogy a szervezetfejlesztési pályázatnak köszönhetően a Polgármesteri
Hivatal korábbi manuális módszerei, informatikai rendszerei - melyek 10 évvel el
voltak maradva a kor színvonalától - mára már túl is haladták az átlagszínvonalat. Ez
nemcsak a pénzügyi, gazdasági rendszer összekapcsolásáról szól, hanem egy olyan
kiépített hálózatról, mely egy szerveren keresztül lehetővé teszi a számítógépek közötti
adatcserét, jelentősen megkönnyítve ezzel a mindennapi munkát. Elmondható, hogy a
munkavégzés körülményei adottak, a rendelkezésre álló adatok pontosabbak,
gyorsabban elérhetők, mint ami évekkel ezelőtt volt.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően Kocsis Ferenc polgármester előterjeszti a következő határozati
javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi III. negyedévi
költségvetési beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
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91/2010. (XII. 14.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi III.
negyedévi költségvetési beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

3.) Napirendi pont
Napirend tárgya: 2011. évi költségvetési koncepció
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
Napirend előadója: Kövesházi Ilona pénzügyi o.v.
Kövesházi Ilona pénzügyi o.v.:
Elmondja, hogy az előző napi pénzügyi bizottsági ülésen ott volt minden képviselő és
külsős tag, ahol részletesen végigbeszélték a javaslatokat. Itt is csak az
összefüggéseket, illetve azokat a tételeket emeli ki, amelyek az előző évhez képest
jelentős változást mutatnak. A bevételek meghatározó része az önkormányzatoknál az
állami normatíva, amit megpróbáltak tervezni, de mivel a költségvetésről szóló
törvényt még nem fogadták el, jelentős bizonytalanságok vannak ezeken a sorokon.
Ahogy számoltunk elmondható, hogy a költségvetés tervezeteinek mutatói alapján 11
milliós bevételkiesés várható 2011-ben a 2010 évhez képest. A legjelentősebb összeg a
személyi jövedelemadó itt maradó részét tekintve mutatkozik, hisz itt 6 millió 300 ezer
Ft, míg az SZJA jövedelem különbség mérséklési támogatását tekintve 1,5 milliós
bevétel kiesés prognosztizálható. SZJA-hoz kapcsolódóan tehát közel 8 millió Ft
bevételkiesés van a 2010 évhez képest. Az intézményeket tekintve a közoktatási
normatívákat, s a szociális normatívákat vizsgálva sem mutatkozik jelentősebb
változás. Az iskolánál ki kell emelni, hogy 4 milliós bevétel kiesés várható, ami annak
eredménye, hogy a 2009. októberi és a 2010. októberi létszám között 20-25 fős
különbség van.
A helyi adóbevételeket a 2010. évi várható szinten állítottuk be. A Pénzügyi Bizottság
ülésén felmerült, hogy esetleg a helyi adó mértéket lehetne változtatni, de ezt
mindenképpen egy későbbi egyeztetésen kell majd megvitatni. Januárban lesz majd
meg pontosan a normatívák összege, mely kérdés is akkor kerülhet napirendre. Ez a
koncepció nem számolt helyi adó mértékváltozással. A bérleti díjaknál beszéltek arról,
hogy jelentős kintlévőségek vannak a lakbérek tekintettében, melynek mértéke eléri a
2,5 millió Ft-os tartozást, amin mindenképpen változtatni kell.
A kiadási oldalon a kiemelt előirányzatokat az előző év adataiból kiindulva tervezték.
Pontosan az integrált rendszer tette lehetővé ezt a naprakészséget, hiszen elmondható,
hogy már a tegnapi adatok is le vannak könyvelve. Ki tudtak tehát indulni a
legfrissebb adatokból, és viszonylag pontosan tudták tervezni a jövő évi számokat, a
dologi kiadásokra vonatkozóan.
A személyi juttatásokat a 2011. évi várható létszám alapján tervezték, melynél egy
jelentős kiadáscsökkenést várnak, ugyanis a közoktatási intézményeknél komoly
létszámcsökkentés volt. 2010. szeptember 1-től a fertőendrédi tagintézmény már nem
működik, és ennek a hatása is érződik a csökkenésben.
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2009-ben már elkezdődött, de igazából 2010-ben történt ez a csökkentés. 2010-ben
részben érzékelték a hatását, de igazából a 2011. évi költségvetés lesz az, ahol ez a
létszámcsökkentés teljes mértékben érvényesül. Dologi kiadásoknál a 3,5 %-os
várható infláció mértékét vették figyelembe. A felhatalmazási kiadások között jelentős
tételt a város-rehabilitációs pályázattal kapcsolatos összegek jelentik majd.
Ezt alátámasztandóan a koncepció mellékleteként becsatolták a város-rehabilitációs
pályázat projektköltségét tételesen évekre lebontva. Azok az összegek, amik eddig
kifizetésre kerültek, valamint az ezekre vonatkozó támogatási összeg is 2011-ben
érkezik majd meg. 2011-ben 441 millió Ft összegű EU támogatással számolnak, és 53
millió Ft önerő kifizetésével, tehát 494 millió Ft-ot fognak beállítani a 2011. évi
költségvetésbe. A város-rehabilitációs pályázaton kívül 13 millió Ft várható
felhalmozási kiadást tartalmaz a koncepció. A Pénzügyi Bizottság már tárgyalta az
elképzeléseket, de megállapították, hogy 2011. január elején kell majd erről beszélni és
akkor kell véglegesíteni az erre vonatkozó javaslatokat. Ugyanez a támogatások
tekintetében is igaz, ahol ugyancsak a 2010. évi adatokból indultak ki.
Az adósság szolgálattal kapcsolatban elmondható, hogy ezekkel a gondolatokkal,
elképzelésekkel összeállított koncepció a hiányt nem növelné, de sajnos így még nem
is csökkentené, ezért az év végére várható 9 millió Ft-os működési hiány megmaradna.
Nagyon fontos - amiről a Pénzügyi Bizottsági ülésen is beszéltek -, hogy olyan
javaslatokat kell kidolgozni, s megtárgyalni, amik bevétel-növelési lehetőségeket
tartalmaznak, illetve csökkentenék a kiadásokat. Erre azért van nagy szükség, mert le
kellene faragni a felhalmozódott hiányt a kötvénytartozás miatt. 2012-ben már csak
200 millió Ft óvadék marad, amit nem lehet elkölteni, s ekkor kell megkezdeni a
tőketörlesztést is.
A koncepciónak tulajdonképpen nem az a lényege, hogy részletekig menően
tervezzenek, itt az összefüggéseket kell megvilágítani, hiszen ez lesz alapja annak,
hogy a 2011. évi költségvetést januárban pontosan össze tudják állítani, pontosan
tudják majd megtervezni.
Látni kell viszont, hogy nagyon fontos az, hogy az előirányzatok - amik
tulajdonképpen egy nagy keretet képeznek, amibe többféle dolog tartozik - részletesen,
témakódonként legyenek tervezve, hiszen ez ad lehetőséget ad arra, hogy naprakészen
figyeljék azok felhasználását, és elkerüljék az előirányzat túllépést. Ez mindenképpen
egy ellenőrzött gazdálkodást tesz már lehetővé, így olyan adatokat fognak majd a
képviselő-testület elé tenni, amivel döntéseiket meg fogják tudni időben hozni.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Kocsis Ferenc polgármester:
Az elhangzottakhoz hozzáfűzi, hogy a jövő évi költségvetés összeállítása során
foglalkoznak a tervezett pályázatokkal is. Újra szeretnék benyújtani az általános iskola
központi épület felújítását, valamint utak, járdák, kerékpárutak építésére, felújítására is
pályáznának. A játszóterek építése, felújítása is a tervek között szerepel, amennyiben
kiírásra kerül akár állami, akár cégek általi pályázat. A LEADER keretében Fertődön
és Süttörön műemlék szobrok felújítását tervezik. Idegenforgalmi projektek
lehetőségét is meg kell vizsgálni, valamint autóbusz vásárlására is pályázni kellene az
iskola részére. Távlati célként a tömegközlekedés beindításának lehetőségét is meg
kellene vizsgálni.
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A nagyrészt önerőből megvalósuló beruházások, felújítások témakörből - amit majd a
költségvetés helyzete dönt el, hogy milyen mértékben lehet megvalósítani érdekesebb a játszóterek felülvizsgálata, aminek mindenképpen az év elején meg kell
történnie. Már meg is kezdődtek az ezzel kapcsolatos előkészületek árajánlatok
bekérésével és a helyszíni szemrevételezéssel. A 4 db játszótér - 2 óvodai, a süttöri
lakótelepi, valamint a Polgármesteri Hivatal melletti – mindegyikénél a játékok előtti
talajcserét el kell végezni, ahol az szükséges. A játékok javítására, pótlására pályázati
forrást kell bevonni, ha lesz rá lehetőség, vagy amíg a költségvetés engedi - addig a
mértékig - saját forrást kell biztosítani.
A Polgármesteri Hivatal esetében irattárt szeretnének kialakítani, mivel az iratok
megfelelő kezelése nem megoldott. A tőzeggyármajori temetőnél meg kell oldani a
kerítés áthelyezését, a hulladéklerakó elkészítését. Az utak felújítása közül önerőből
kell megvalósítani pl.: a Gábor Áron, vagy a Temető utca gréderezését, illetve olyan
önkormányzati utak - mint a Béke út, vagy a Baross telep összes leágazó utcái kátyuinak megszüntetését kora tavasszal. Szeretnék megkezdeni az eszterházai új
köztemető terveztetését is, mely jelenleg a rendezési terv módosításának az
előkészítésénél tart, melyben azt vizsgálják, hogy hova lehetne az új temetőt kijelölni.
A támogatásokról a költségvetés rendelkezésre álló összege után döntenek majd, de a
helyi alapítványokat, intézményeket továbbra is szeretnék támogatni, akárcsak a
különböző helyi rendezvényeket is, melyekre feltehetően pályázati formát dolgoznak
majd ki.
Bevételnövekvő intézkedések közül a különböző vállalkozások ide csábítását tartja a
legfontosabbnak, mely kezdeményezés remélhetőleg sikeres lesz.
Építési telkek értékesítésére is sor kerülhet majd, főleg Tőzeggyár-majorban , mivel ott
van jelentősebb számú építési telek.
A kiadáscsökkentő intézkedéseket is terveznek, melyek közül lényegesebb a banki
pénzforgalom bonyolításának a megtendereztetése.
Elmondja végül, hogy a biztosítási szerződések felülvizsgálata is megtörtént, melynek
eredményeképpen a szerződéseket felmondták. A gépjármű biztosításoknál
egyértelműen kedvezőek a díjtételek, az épületek vagyonbiztosításánál viszont a
kondíciókon javítani kell, pld. önrész csökkentésével, vagy új módozatoknak a
biztosítási kockázatokba történő bevonásával.
Foglalkoznak még egy önkormányzati kft. esetleges megalakításával, melynek 20112012 lehet a várható realizálódása.
Kóródi Sándor képviselő:
A napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság részletesen
megtárgyalta a költségvetési koncepciót az összes képviselő segítségével. Amint a
pénzügyi osztályvezető asszony elmondta ennek a részletei januárban kerülnek
pontosításra, amikor már egyes költségvetési tételek kerülnek terítékre. Összességében
egy szoros és takarékos gazdálkodást kell kidolgozni, melyben a negatív folyamatokat
- mint normatívák, adóbevételek csökkenése - megfelelően tudják majd kompenzálni.
Garab Gábor Károlyné képviselő:
Tájékoztató jelleggel szeretné közölni a témával kapcsolatban, hogy a gyermekeket
nem vitték el, hanem a fertőendrédi tagiskolát a gyermeklétszám drasztikus
csökkenése miatt kellett bezárni. A kimenő 18 fő nyolcadik osztályos helyett
mindössze 2 fő ötödikes érkezett.
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Ugyanez a helyzet Agyagosszergénynél is, ahol 33 főről 23 főre csökkent a
gyermeklétszám, de az elköltözés, illetve a szabad iskolaválasztás miatt Fertődön is
van 5 fős mozgás. Elmondja még, hogy 2009-ben 41 fővel vette át az intézmény
foglalkoztatási létszámát, melyben jelenleg 25 fővel dolgoznak, így ezen már nem
tudnak csökkenteni. Mindezek figyelembevételével kéri a képviselő-testületet, hogy a
közoktatási intézmények esetében ne a foglalkoztatotti létszámon próbáljanak tovább
csökkenteni, mert képtelenek ellátni a feladatot, hisz már akkor is gond van, ha egyegy kolléga megbetegszik.
Kövesházi Ilona pénzügyi o.v.:
Kiegészítésként szeretné elmondani, hogy nagyon meg kell vizsgálni annak a
lehetőségeit, hogy létszámnövekedést tudjanak elérni. A Zeneiskola esetében is
jelentős létszámcsökkenést tapasztalunk, melynek feltehetőleg az az oka, hogy elég
komoly működési támogatást kell fizetni a környező településeknek és az ottani
szülőknek a nem Fertődön élő gyermekek után.
Ezt a tételt a bevételek és a kiadások egybevetésével kell vizsgálni, hiszen ez komoly
normatíva kiesés jelent. Konkrétan a Zeneiskolára vonatkozóan a normatíván felüli
költség gyermekenként 60 ezer Ft, mely olyan jelentős összeg, amit a környező
önkormányzatok nem vállalnak át teljes egészében, csak részlegesen. Így legtöbb
esetben a szülőnek kell ezt megfizetni, ami feltételezhetően közrejátszik abban, hogy
egyre csökken a Zeneiskola létszáma. Januárban, amikor már látják a 2010. évi
költségeket, meg kell vizsgálni, hogy néz ki a bevételi és kiadási oldal, és ez alapján át
kell gondolni, hogy ez a működési különbözet, illetve a támogatás rendszere hogy
alakuljon, azaz mennyit tud Fertőd bevállalni.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy teljes mértékben egyetért a felvetéssel, ami különösen a Zeneiskolánál
kellemetlen. Ténylegesen át kell világítani a hozzájárulások mértékét az állami
normatívák fényében, hiszen a túl magas támogatási igény véleménye szerint is
visszafogja a létszámot. Egy optimális arányt kellene megállapítani a támogatás
mértékére vonatkozóan annak érdekében, hogy a létszám csökkenést megállítsuk, vagy
visszacsábítsuk azokat a diákok, akik régen a Zeneiskolába jártak. Költségvetés is
szűkös, de nem biztos, hogy amit jelenleg alkalmaznak a legoptimálisabb, azaz, hogy a
támogatások mértéke és az állami normatíva arányát jól vesszük figyelembe.
Takács György képviselő:
Afelől érdeklődik a pénzügyi osztályvezetőtől, hogy mi a helyzet a bizonyos 1 %
megjelenéséről az a Zeneiskola Esterházy Pál Alapítványánál? Ha jól emlékszik ezeket
a Zeneiskola nem vette igénybe, így az bekerült a közös kasszába, ami kb. 5 millió Ftos összeg lehet.
Amikor 200-220 fős iskolai létszám volt, akkor évente 34-35 millió Ft-tal lett
támogatva a Zeneiskola, amit szerinte nem tud kigazdálkodni az önkormányzat. Kevés
a gyerek, az önkormányzatok pedig nem vállalnak ezért akkora terhet, a szülőknek
pedig túl nagy költség, hogy ez működni tudjon. Ha bármiféle csökkentést hajt végre
az önkormányzat a szülők és más önkormányzatok irányába, az mind a fertődi
önkormányzatnál rakódik le.
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Kövesházi Ilona pénzügyi osztályvezető:
Válaszában közli, hogy az Alapítvány működését, költségeit a pénzügyi osztály nem
látja, erről Bertha János zeneiskola igazgató tudna nyilatkozni.
A korábbi felvetése arra vonatkozott, hogy a legoptimálisabb megoldás elérése végett
szükséges elvégezni a szükséges összehasonlító vizsgálatokat, s nem pedig arra, hogy
a fertődi önkormányzat többet fizessen.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület az önkormányzat
2011. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint tudomásul vette.

4.) Napirendi pont
Napirend tárgya: 2011. évi szilárd hulladékszállítási díjak megállapítása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
Napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy - mint mindenki számára ismert - hosszabb távra kötött szerződés
alapján a Rekultív Kft. látja el Fertődön is a szilárd hulladékszállítást. Ezen
szolgáltatás esetében jogszabályok írják elő, hogy milyen keretek között, milyen
költségeket alkalmazhatnak, így az ár megállapítás jogát is, melyet a képviselőtestületnek állapíthat meg. A régebbi testületi tagok tudják, hogy ez egy álságos
jogszabályi rendelkezés, hiszen a Szolgáltató megállapítja a saját kalkulációját,
mellyel kapcsolatban a képviselő-testület két dolgot tehet, az egyik, hogy tudomásul
veszi, a másik pedig, hogy nem és kisebb szolgáltatási díjat fogad el, akkor viszont
kötelező kifizetni a különbözetet az adott cégnek. Volt olyan önkormányzat, aki ezt
megpróbálta, de emiatt majdnem csődbe jutott. A Rekultív elkészítette az árajánlatát,
amiben van egy alapcsomag, amiben a megszokott szolgáltatásokat alkalmazza: a heti
egyszeri ürítés, az évi egyszeri lomtalanítás, s bizonyos zöldhulladékok elvitele. Az
összes többi alternatívát erre építi fel, amikhez még plusz szolgáltatásokat kínál. Az
egyes számú alternatíva 4 %-os díjemelkedést jelent, a többi természetesen
magasabbat, mely egészen 11,6 %-ig mehet. Az előző évek gyakorlata szerint figyelembe véve az inflációt, s a lakosságot sújtó terheket - az alapváltozatnál célszerű
megmaradni, s a rendeletmódosítást is ennek figyelembe vételével készítették el, mely
alapján a lakosság hulladékszállítás 2011. évi nettó díjai az említett 4 %-os
emelkedéssel pld. 80 literes kuka esetén 255 Ft/ürítés összeget jelentenek.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Kocsis Ferenc polgármester:
Az elhangzottakat szeretné kiegészíteni azzal, hogy ő is a legkisebb mértékű, 4 %-os
emelést javasolja. Szolgáltatásként jól hangzik az évi plusz egy lomtalanítás, ami
háztartásonként mindössze évi egy kuka vegyes lomtalanítás mennyiségével kalkulál,
de ez költségben + 2 %-ot jelent. Javasolja tehát az alap alternatíva elfogadását, mivel
az önkormányzat a költségvetésből nem tudna pénzeket átcsoportosítani erre a célra.
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy - rendeletalkotásról lévén szó - az Ötv. 10. § a.)
pontja értelmében az előterjesztés elfogadásához minősített többségre lesz szükség.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - megalkotta a 16/2010. (XII.15.) ÖR. rendeletét, az
Önkormányzat köztisztasággal és települési szilárd hulladékok kezelésével összefüggő
tevékenység szabályozásáról szóló 9/2002. (XII.13.) ÖR. rendeletének módosításáról.

5.) Napirendi pont
Napirend tárgya: 2011. évi víz- és csatornadíjak megállapítása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
Napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
Tulok Viktor aljegyző:
Az előző napirendnél is utalt rá, hogy itt is árszabályozó feladata van az
önkormányzatnak. Ahogy a szemétszállításra, úgy az ivóvíz és csatornavíz
szolgáltatásokra vonatkozóan is jogszabályok írják elő, hogy milyen költségeket lehet
figyelembe venni. Ennek megfelelően az adott közszolgáltató cég összeállítja a maga
javaslatát és ez alapján lehet dönteni. Annyival van az önkormányzat jobb helyzetben,
hogy amíg a Rekultív magáncég, addig a Sopron- és Környéke Víz- és Csatornamű Rt.
a környék önkormányzatainak közös cége, melyben egy résztulajdona Fertőd Város
Önkormányzatának is van. Mivel részvénytársaság, ezért az alapszabályzata
meghatározza, hogy akinek amennyi része van, annyi szavazati joggal rendelkezik, így
a legnagyobb Sopronnak van a legtöbb tulajdoni része, mellyel könnyedén
érvényesítheti a saját akaratát. Szerencsére ez az akarat az idei évben is a lakosság felé
fordult. Két alternatíva volt, melyek közül az első 3,4 %, míg a második 5,6 %-os
emeléssel számolt. A Közgyűlés az alacsonyabb emelés mellett döntött, így ez a 3,4
%-os verzió lett a képviselő-testület elé is beterjesztve, melynek kéri elfogadását.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy ennek alapján közüzemi ivóvíz-szolgáltatás legmagasabb díja 264,Ft/m3 + ÁFA, míg a közüzemi csatorna-szolgáltatásé 282,- Ft/m3 + ÁFA lenne.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy - rendeletalkotásról lévén szó - az Ötv. 10. § a.)
pontja értelmében az előterjesztés elfogadásához minősített többségre lesz szükség.
( szavazás )
15

Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - megalkotta a 17/2010. (XII.15.) ÖR. rendeletét, az
ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés és tisztítás díjainak meghatározásáról és az
áralkalmazási feltételekről szóló 11/2003. (XII.23.) ÖR. rendeletének módosításáról.

6.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Fertődi Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító
Okiratának és egyes intézményi dokumentumainak módosítása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
Napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy kb. 2 üléssel ezelőtt azt a társulási megállapodást módosították, amit a
szociális intézmények fenntartására a környező önkormányzatokkal kötötték mégpedig
oly módon, hogy a Fertő-parton innentől további 9 településen látja el a házi
segítségnyújtást ez a társulás. Ezután készülhetett el a mostani előterjesztés, melynek a
lényege, hogy ha a fenntartónak az alapdokumentumait megváltoztatták, akkor azt az
intézményi dokumentumokon is át kell vezetni, valamint, hogy ha a Fertő-partot
ellátják, akkor ehhez újabb ápolókat kell felvenni.
A társulási megállapodás módosításakor is tisztázták, hogy természetesen ez ki lesz
számlázva azon településeknek, ahol az ellátandó személy megjelenik. A múltkori
testületi ülésnek volt a tárgysorában ez az előterjesztés, ám mivel a közmeghallgatással
együtt hosszú lett volna, ezért le lett véve a napirendről. A meglévő korábbi határozati
javaslatban két kipontozott dolog volt, az egyik az, hogy mennyi legyen a létszám,
amivel az intézmény a gondozói létszámát növelheti, a másik pedig a hatályba léptetés.
Az intézményvezető asszony felmérést végzett, hogy hány gondozásra jogosult lesz,
melyet a szociális bizottsággal is átbeszélték, s ennek alapján a javasolták, hogy 2,25
fő létszám felvétele válik indokolttá. A hatályba léptetést pedig legcélszerűbben január
1-től kellene megtenni. Röviden elmondja, hogy milyen intézményi dokumentumok
változását jelenteni ez, hiszen ezt papírtakarékosságból nem küldték ki. A
legfontosabb az Alapító Okirat, melyben szerepelne, hogy minden településen ellátják
a házi segítségnyújtást a fent említett létszámbővítéssel, ezen kívül az
intézményvezető asszony által átdolgozott Szervezeti és Működési Szabályzat, a
házirend, valamint a szakmai program ezirányú módosítását kell még elfogadni,
melyhez kéri a testület hozzájárulását. Elmondja még, hogy sürgős lenne ez az
indítvány, mivel az intézmény működési engedélyét is módosítani kell, hogy január 1től ilyen felállással tudjon működni és normatívát igényelni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
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Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
92/2010. (XII.14.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Képviselő-testülete a Fertőd Mikro-térségi Szociális
Szolgáltató Központ Alapító Okiratát, valamint SZMSZ-ét és Szakmai
Programját oly módon módosítja, ill. módosítását hagyja jóvá, hogy a
házi segítségnyújtás feladatra az alkalmazotti létszámot 2,25 fővel 2010.
január 1-i történő hatályba lépéssel.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: folyamatos

7.) Napirendi pont
Napirend tárgya: A temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 3/3009. (IV.1.)
Ör. rendelet módosítása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
Napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy az előterjesztés azon indítvány alapján készült, melyet Takács György
képviselő írt a testület nevében, mellyel kapcsolatban már az előző ülésen is elmondta,
hogy a megállapított 25.000,- Ft-os sírhely 15.000,- Ft-ra történő mérséklését
kezdeményezik. Ennek megfelelően elkészítették a rendeletmódosítást, ami arról szól,
hogy a temető rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt költségek közül a sírhely díjak
hogyan változzanak. Itt kell foglalkozni még a gyermek és urna sírhelyek díjtételeivel
is, melyhez kéri a testület javaslatait, valamint abban történő állásfoglalását, hogy
fennmaradjon-e az a szokás, hogy azonos értéken legyenek Fertődön és Tőzeggyárban
is a díjtételek.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy az elhangzott díjak esetében ÁFA-s összegről van szó, továbbá az
egyes sírhelytípusok esetében arányosítás szükséges. Felteszi a kérdést, hogy van-e
kiegészítés, vagy hozzászólás?
Takács György képviselő:
Jelzi, hogy az elhangzottakhoz sokat nem szeretne hozzáfűzni, mivel a
közmeghallgatáson ezt már részletesen kifejtették. Arra tettek javaslatot, hogy - és itt
bruttó összegek értendők - Eszterháza esetében az egyes sírhelyre 15.000,- Ft, a felnőtt
kettes sírhelyre 30.000,- Ft, míg a gyermek sírhelyre 5.000,- Ft legyen meghatározva.
Az urna sírhellyel kapcsolatban szeretné kérni a testület segítségét, mivel az nem
szerepelt indítványukban. Tudni kell, hogy ez Eszterházánál is 20-25 évre van
megváltva ugyanúgy, mint a sírhelyek esetében.
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Ha valaki 5, 10, 20 év után nem akarja megváltani az urna helyét, akkor az
önkormányzatnak kell gondoskodni arról, hogy az urna tartalmát megfelelő módon,
valamilyen formában megszüntesse. A süttöri temetőben az urna helyeket
végérvényesen veszik meg az emberek, ezért érdemes lenne azon gondolni, hogy az
urna megvásárlása Eszterházán is ilyen formában menjen, amihez persze más árat
kellene megállapítani. Eddig egy urna hely 25 évre 25.000,- Ft volt, amit ugyancsak
érdemes csökkenteni, de természetesen ez az összeg akkor is más lenne, ha a
megvásárlást helyeznék előtérbe.
Dr. Molnár Ferenc Mihály képviselő:
Megjegyzi, hogy s süttöri temető egyházi kezelésben van, azért is mások ott a díjak.
Kóródi Sándor képviselő:
Az urna témával kapcsolatban elmondja, hogy tudomása szerint a süttöri temető
urnafalában eddig csak egy hely kelt el az elmúlt 5 évben.
Takács György képviselő:
A településrészeken megállapítandó díjtételekkel kapcsolatban közli, hogy a
képviselőkkel arról beszéltek, hogy Tőzeggyárban ne legyen ugyanannyi a díj, mint
Fertődön, mivel ott teljesen mások a körülmények. Javasolja, hogy ott 15.000,- Ft
helyett 10.000,- Ft-ot állapítsanak meg. A gyermek sírhelyekhez nem tud javaslatot
adni, ehhez kérné a többi képviselő állásfoglalását.
Patonai Tamás képviselő:
Azt javasolja, hogy Eszterházán ugyanannyi legyen a sírhely, mint Tőzeggyárban. A
másik témával kapcsolatban úgy véli, hogy biztos gondot jelenthet 25 év múlva az
urna hely, ezért vagy hosszabb időre kell bérbe adni, vagy pedig véglegesen eladni
olyan áron, ami piacképes.
Takács György képviselő:
Javasolni szeretné a polgármester úrnak, hogy kérdezzenek meg olyan embert is a
témáról, aki az urna hellyel kapcsolatban is tudna felvilágítást adni.
Kocsis Ferenc polgármester:
Örömmel nyugtázza, hogy a képviselő-testület egy régi kötelezettségének tett eleget
azzal, hogy ismét napirendre tűzte a temető rendelet kérdését. Elmondja, hogy a
kezében lévő dokumentumban 2009. május 21-én több mint 100 lakos fordult az
akkori képviselő testülethez a temető díjjal kapcsolatban, s mely levél a 2009. május
28-i testületi ülésen felolvasásra került. A testület a továbbiakban nem foglalkozott az
üggyel. Azóta is levegőben lóg ez a kérdés, ezért is lenne fontos a lakosság véleményét
is megkérdezni, melyhez a jelenlévők közül egy a témában jártas emberhez fordul.
Kocsis Ferenc felteszi szavazásra a kérdést, hogy Szabó Antalnak engedélyez-e
hozzászólást a testület?
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - hozzájárult a hozzászóláshoz.
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Szabó Antal:
Először is megköszöni a képviselő-testületnek a bizalmat. Aztán elmondja, hogy
három temetővel foglalkozik Jánossomorján, így a temetkezési törvénnyel is tisztában
van. Az új temetkezési törvény lehetőséget ad arra, hogy három féle urnás módon vagy
díszes urnafalba, vagy urna kriptába, vagy urna sírhelybe temessenek. Az urnával
kapcsolatban van egy olyan kitétel, miszerint az urnát akár haza is vihetik a
hozzátartozók, ezért az önkormányzatnak nincs gondja, hogy helyet adjon. A díszes
urnafalnál belehelyezett urna helyét általában 10 évre szokták megváltani, koporsós
temetésnél pedig 25 évre.
Takács György képviselő:
Kéri Szabó urat, hogy csak a testületet érintő témára szorítkozzon, így pl.: arra, hogy
az urnánál a falba temetésnél mi a helyzet?
Szabó Antal:
A koporsós temetést 25 évre, az urnás temetést pedig 10 évre szokták megváltani,
melynél általában fele díjat határoznak meg az önkormányzatok.
dr. Molnár Ferenc Mihály képviselő:
Vannak urnatemetők, amikben nem falba temetnek, hanem kisméretű síremlékbe, ami
gyermek sírnak felel meg. Ennek a megváltási díjának meg kell egyezni a
gyereksírhely díjtételével.
dr. Füzi Norbert jegyző:
Kérdezi, hogy Jánossomorján a temetkezési díjak összehasonlításképpen, hogy néznek
ki?
Szabó Antal:
Válaszában közli, hogy Fertődön 10-szerese a díj, mint Jánossomorján, ott ugyanis egy
felnőtt sírhelyre 25 évre 2.500,- Ft van megállapítva.
Patonai Tamás képviselő:
Erre azt kérdezi, hogy egyházi, vagy önkormányzati temetőről van-e szó?
Szabó Antal:
Közli, hogy három temető van Jánossomorján, melyek mindegyike önkormányzati,
ahol egyébként a gyermeksírhelyek díja 1.250,- Ft.
Dr. Molnár Ferenc Mihály képviselő:
Kérdezi, hogy akkor a tőzeggyármajori és az eszterházai temető díjai megegyezzenek,
vagy különbözők legyenek? Jogilag az lenne az igazi, ha megegyeznének, mivel
mindkettő a fertődi önkormányzat kezelésében van. Viszont tudják, hogy
infrastrukturálisan ég és föld a két településrész helyzete. A tőzeggyár majorban
lévőnél nincs világítás, se járda, se út, a temetőt szinte nem is lehet normálisan
megközelíteni. Ha azt mondják, hogy ettől függetlenül mindkét temetőben egyforma
díjtételek legyenek, akkor záros határidőn belül vállalni kell, hogy ezeket a
problémákat megoldják.
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Ígéretet tettek már arra, hogy járdát és utat csinálnak a temetőhöz, ami nem olcsó, de
ez tervbe van véve. Szerinte amíg ez nem valósul meg, addig ne kérjenek a tőzeggyári
temetőben annyi díjat, mint a fertődi temetőben.
Patonai Tamás képviselő:
Továbbra is úgy véli, hogy célszerű azonos áron adni a két településrészen a
sírhelyeket, mivel elhangzott, hogy Tőzeggyármajorban megoldódnak a problémák.
Takács György képviselő:
Elmondja, hogy 15-20 millió Ft kellene a tőzeggyári temetőhöz, hogy elérje a fertődi
temető szintjét. Az az igazság, hogy lehet 2.500,- Ft-ért adni sírhelyeket, viszont ami
összeg nem folyik be a temetőből, azt máshonnan kell elvenni. Jánossomorján a
jelentős iparűzési adóbevétel révén megtehetik, hogy ilyen olcsón adják a sírhelyeket.
Kocsis Ferenc polgármester:
Összefoglalva az elhangzottakat javasolja, hogy az eszterházai és a tőzeggyármajori
temetőbe ne egyforma díjtételek kerüljenek megállapításra az alábbi összegekben:
- Felnőtt sírhely,egyes: Eszterházán bruttó 15.000,- Ft,Tőzeggyárban 10.000,- Ft/25 év
- Felnőtt sírhely,kettes: Eszterházán bruttó 30.000,- Ft,Tőzeggyárban 20.000,- Ft/25 év
- Urna sírhely: Eszterházán bruttó 10.000,- Ft, Tőzeggyárban 6.000,- Ft/10 év,
- Gyermeksírhelyért pedig nem szednének díjat.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a kiküldött rendelet-tervezetet a fenti díjtételekkel
kiegészítve 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 )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - megalkotta a 18/20010. (XII.15.) ÖR rendeletét, a
temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 3/2009 (IV.1.) ÖR rendelet
módosításáról.

8.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Egyéb döntést igénylő ügyek
8/1.) Védőnői körzetek átalakítása
Napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
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Dr. Molnár Ferenc Mihály képviselő:
Előzmények tisztázása végett utalni szeretne az előző testületi üléseken történtekre,
amikor első alkalommal tárgyalták a Sopron-Fertőd Kistérségi védőnői körzet ellátási
területének módosítását, el is fogadta a testület, majd második ülésen visszavonták azt,
s további tárgyalásokat írtak elő.
Elmondja, hogy azóta több alkalommal tárgyalt - mint a Szociális Bizottság elnöke az ÁNTSZ vezetőjével, aki megyei szintű tárgyalásokat folytatott a Közigazgatási
Hivatal új kormánymegbízottjával is. A területet továbbra is a Sopron-Fertőd
Kistérségi védőnői hálózat látja el, mely annyiban módosulna, hogy a két fertődi
védőnői körzetből a fertődi szakközépiskola tanulói átkerülnének az agyagosszergényfertőendrédi körzetbe. Ez technikai dolog - amit többször is jelzett -, így továbbra is
javasolja az ennek elfogadását.
Kocsis Ferenc polgármester:
Ismerteti a védőnői körzethatár módosítással kapcsolatos határozati javaslatot,
melynek a lényege, hogy a túlcsordult védőnői körzetnek a felbontását kell
kezdeményezni, s ahhoz, hogy hova kerül a Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat Általános Művelődési Központja - ami további megállapodás
függvénye - az önkormányzatnak már nincs köze.
Dr. Molnár Ferenc Mihály képviselő:
Elmondja, hogy a szerződések csak aláírásra várnak, és azért kell ezt még december
megtenni, hogy az új rendszer januárban már működhessen.
Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy a mai napon érkezett egy határozat az ÁNTSZ-től, amiben a végrehajtás
idejét 2011. január 31-ben határozták meg, melyben gyakorlatilag bírsággal fenyegetik
az önkormányzatot. Az a probléma, hogy idén több testületi ülést már nem terveznek,
és át kell gondolni, hogy elég idő áll-e rendelkezésre egy másik javaslat elfogadása
esetén.
Garab Gábor Károlyné képviselő:
Elmondja, hogy fenntartja az álláspontját - még ha technikai dolog is -, hogy
hallgassák meg a szakközépiskola igazgatóját is - a jó viszony fenntartása érdekében e témában, és próbáljanak meg közös megállapodásra jutni.
Dr. Molnár Ferenc Mihály képviselő:
Elmondja, hogy ha így folytatjuk tovább, akkor az ÁNTSZ megint meg fogja büntetni
az önkormányzatot egy önfejűség miatt. A fertődi szakközépiskola állami intézmény,
ami egy megfelelő szabályzat szerint kell, hogy működjön. Ha ezt az igazgatónő nem
érti meg, akkor vele van probléma. Az igazgatónővel nem sikerült felvenni a
kapcsolatot - amiről ő nem tehet -, ha valaki sértődékeny ilyen miatt, akkor nagyon
sajnálja. Értelmetlen lenne 1 millió Ft büntetést kifizetni azért, mert a fertődi
szakközépiskola igazgatója megsértődik. A lényeg, hogy továbbra is a Fertőd-Sopron
Kistérség védőnői hálózata látja el az egész területet, ugyanaz a védőnői körzet
működik továbbra is, mint eddig, mindössze annyi történik, hogy technikailag 200
gyermek nem a Fertőd I. körzethez, hanem a Fertőd-Sopron III. körzethez kerül.
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Takács György képviselő:
Megjegyzi, hogyha az ÁNTSZ ilyen tisztán és egyértelműen látja a dolgokat, és
ennyire a kezében tartja a folyamatokat, akkor miért nem rendeli el ezt a módosítást, és
miért teszi ki annak a képviselő-testületet, hogy ilyen helyi konfliktusok
teremtődjenek. Ha az önkormányzatnak iskolabusz kell, nem az ÁNTSZ fog adni,
hanem az igazgatónő, ha a várost kell szépíteni, felvirágoztatni, szintén a
szakközépiskola tud segíteni. Tudja, hogy ez technikai dolog, s ugyanúgy dühíti, mint
a hulladékszállítási, valamint a szennyvíz és ivóvíz díjak megállapításának módja.
Nincs más lehetősége a testületnek, csak úgy szavazni, ahogy az ÁNTSZ elrendeli, s
ha nem szavaznak úgy, ahogy ő akarja, akkor 1 millió Ft-ra megbünteti az
önkormányzatot. Hol van itt a képviselői szabadság? Az egész ott kezdődik, hogy
azoknak a kezét kell fogni, akik itt vannak mellettünk, és nem azokét, akik valamit
valamelyik irodában kigondoltak. De ő miatta ne büntessék meg Fertődöt a fent
említett jelentős bírsággal, ezért azt javasolja mindenkinek, hogy fogadják el az
ÁNTSZ indítványát. Megjegyzi viszont, hogy ennél tisztességtelenebb eljárást még
életében nem látott. A testület valamiféle fenyegetése ez az egész história, amit annak
ellenére, hogy nem ért egyet, a lakosság nyomására meg fogja szavazni.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy a szerződés két fél között kötettik, ezért a védőnői körzet ellátásába az
ÁNTSZ, mint harmadik személy nem szólhat bele, fenyegethet ugyan, de nem
utasíthat arra, hogy bontsuk fel azt.
Idézőjelben jegyzi meg a felesleges kiadásokra - mint a védőnői körzet fent vázolt
finanszírozása is - nem szabad pénzt pazarolni. Bízik benne, hogy végül
megszavazásra kerül a határozati javaslat, s a kapcsolat nem romlik meg, s talán az
igazgatónő is belátja, hogy vannak kényszerítő körülmények, és a pénzes kassza is
ilyen.
Takács György képviselő:
A pénzes kassza kapcsán szeretné elmondani, hogy megbeszélték 2-3 héttel ezelőtt,
hogy mik lennének azok a dolgok, amikre kíváncsiak lennének azért, hogy
megfelelően ki tudják alakítani a véleményüket, amikre viszont nem tértek ki. Arról
volt szó, hogy utána néznek mennyi az ellátott gyermekek száma körzetenként, milyen
létszámnál lévő helyzet minősül degressziónak, mennyivel vannak és hány fővel
degresszióban, ha nem lenne degresszió akkor mekkora bevétel származna ebből,
valamint mi a minimális eszközigénye egy védőnői körzetnek, melynél felsorolást
kértek részletes beszerzési árakkal. Ezekre várt volna megnyugtató válaszokat, hiszen
ezeket bemutatva lehetne nyugodtabb szívvel igent, vagy nemet mondani.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy az ÁNTSZ levelében pontosan le van írva, hogy egy védőnői körzet
maximum 750 pont erejéig finanszírozható. Jelenleg az I. számú védőnői körzet 1059
ponttal üzemel, mely 29 %-kal haladja meg ezt az értéket, amit tehát már nem
finanszíroznak. Fertőd II. számú védőnői körzete 931 pont, ami tehát 19,5 %-kal
haladja meg az optimális mértéket, amihez még hozzájönnek a fertődi szakközépiskola
gyermekei. Ez az, ami miatt kényszerítik önkormányzatunkat arra, hogy módosítsunk
ezen a helyzeten. Amennyiben Fertőd szándékozik ezt ellátni, nem vitatja senki, hogy
térségi pozíciójukat erősítenék ezzel.
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Arról van szó, hogy ennek finanszírozási gondjai vannak, hiszen két körzet 100 %-on
megy, egy pedig nagyon alacsonyan, vagy egyenlően elosztva 70 %-os
kihasználtsággal üzemeltetik a három védőnői körzetet. Ennek a különbözetét viszont
az önkormányzatnak kell majd állni. A pénzügyi osztály ki tudná gyűjteni, hogy
mennyi a ráfordítás, és mennyi a finanszírozás mögötte, de nem jellemző
Magyarországon, hogy túlfinanszíroznak ilyen feladatokat. A másik oldala pedig az amiről sokan elfeledkeznek -, hogy akár 10 millió Ft feletti összeget vesz igénybe új
védőnői iroda kialakítása. Az ÁNTSZ kinyilatkoztatta, hogy a jelenlegi 2 fős védőnői
helyiséget nem engedélyezi 3 fővel működtetni, tehát mindenképpen bővíteni kell,
vagy újat kell kialakítani, amire nem biztos, hogy fent említett összeg elegendő lenne.
Kóródi Sándor képviselő:
Azt szeretné kérdezni a doktor úrtól, hogy mennyi annak az esélye, hogy a diákokat
elviszik Kapuvárra.
Dr. Molnár Ferenc Mihály képviselő:
Válaszában közli, hogy semmi, mert azt az ÁNTSZ nem engedélyezi. Kapuvár nem
fogadhatja, mert az ÁNTSZ nem ad rá engedélyt. Két dolog lehet, hogy minden marad
így és nem csinálnak semmit, de ekkor jön a büntetés, vagy megcsinálják és minden
megy szépen tovább.
Az iskola gyermekeinek Kapuvár által történő fogadását azért nem engedi az ÁNTSZ,
mert testidegen az iskola a rendszerben, mivel 14-19 év között olyan gyermekek
kerülnek ide, akik az ország bármely területén felnőhettek. A védőnői szolgálat már
terhességtől kezdve gondozza a gyermeket 18 éves koráig, de 14 éves koráig a gyerek
ott él, a gyerek ott lakik, ahol született és felnőtt. Ezért ott a védőnő végig tudja
követni a gyereket, majd amikor elkerül valahová egy középiskolába, akkor át kell,
hogy vegye az ottani védőnő. Ezeknek a gyermekeknek az iskolaorvosi szűrése
szakmailag tökétesen megoldható bármelyik védőnővel, aki a térségben dolgozik.
Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy ez ügyben a döntés szabadsága az iskoláé marad. A testületnek arról kell
határozni, hogy az iskola és az önkormányzat közötti megállapodást felmondják 2010.
december 31-ei hatállyal, az iskola további helyzetét érintően - azaz, hogy a védőnői
szolgálat vonatkozásában kivel szerződik - viszont már az ÁNTSZ engedélye kell.
Patonai Tamás képviselő:
Elmondja, hogy e napirend tárgyalásánál már a legelső szavazásnál is tartózkodott, és
a másodiknál is így járt el. Elfogadja, hogy fent vázolt, s az ÁNTSZ által
szorgalmazott verzió lenne helyes, egyetlen gondja van ezzel kapcsolatban, hogy nem
lett egyeztetve a szakközépiskola igazgatójával. Érdekes az ÁNTSZ levele is, aminek
már az első bekezdés első mondata erőszakosan a kiszabható büntetésekkel fenyegeti
meg az önkormányzatot, s csak az után írja le, hogy mit akar elérni ebben a kérdésben.
Dr. Molnár Ferenc Mihály képviselő:
Közli, hogy ez nem egészen így van, mert a védőnői hálózattal az iskola már 2 éve
egyeztetett, és 2 évvel ezelőtt az igazgatónő beleegyezését adta, s csak később
gondolta meg magát, valami olyan oknál fogva, hogy valaki felpiszkálta azzal, hogy
presztízsvesztés lenne ez a fertődi szakközépiskola számára, ami azért is érthetetlen,
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mert már 15 éve Sarród község háziorvosa látja el az iskola orvosi szolgálatot. Nem
látja be, hogy nem fertődi, hanem az agyagosszergényi védőnő látja el ezt a feladatot.
Patonai Tamás képviselő:
Jelzi, hogy ő arról beszél, hogyha odamennek a szakközépiskolához az iskolabuszt
elkérni, vagy más ügyben történő segítségkérés kapcsán, akkor is hozzájuk kell
fordulni, ha viszont már nem fog idetartozni.
Dr. Molnár Ferenc Mihály képviselő:
Még egyszer is elmondja, hogy ő arról nem tehet, hogy egyesek megsértődnek, és
visszavonják az ígéretüket. Ezek korábban csak szóban történtek meg, ám most - mivel
ez a helyzet már évek óta probléma - végre írásban is meg kellene oldani. Amikor ő
először szembesült ezzel a kérdéssel, akkor ez egyszerű három aláírásos problémának
tűnt, és azért nem értette, hogy ezt miért nem lehetett hónapok alatt megoldani.
Kocsis Ferenc polgármester:
Jelzi, hogy az iskola igazgatónője már a legelső alkalommal meg lett kérdezve, aki
írásban úgy nyilatkozott, hogy ő ragaszkodna ahhoz, hogy egy harmadik fertődi
védőnői körzet lássa el az intézményt. Abban bízik, hogy az igazgató nő is belátja,
hogy kényszerhelyzetben van az önkormányzat, s anyagi szorítás van két oldalról is,
melyben a város érdekében kell dönteni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően Kocsis Ferenc polgármester előterjeszti a következő határozati
javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fertőd I. védőnői körzet határát az ÁNTSZ Sopron Fertődi Kistérségi Intézete javaslatát elfogadva - oly módon
módosítja, hogy e védőnői körzet a továbbiakban nem látja el a Győr-Moson-Sopron
Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központ védőnői feladatait.
Fentiek alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal (9021 Győr, Árpád u.
32.) mint fenntartóval a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Általános
Művelődési Központja védőnői feladatai ellátására korábban kötött megállapodást
2010. december 31-i hatállyal felbontja.
Felkéri a polgármestert, hogy az érintettekkel a fenti döntést haladéktalanul közölje.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 3 igen
szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el a határozati javaslatot, így
megállapítja, hogy helyette az alábbi határozat érvényes:
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93/2010. (XI.14.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fertőd I. védőnői
körzet határ módosítás ügyében benyújtott határozati javaslatot nem
támogatja.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

8/2.) „Körjegyzőség” kialakításával kapcsolatos határozat hatályon kívül helyezése
Napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy az előző ülésen hosszan ecsetelték, hogy Sarród község képviselőtestülete - mind az előző, mind a mostani esetében - megkereste önkormányzatunkat,
hogy körjegyzőség létrehozását szeretnének Fertőddel megvalósítani. Ezzel
kapcsolatban minden előkészületet megtettek, egyeztettek a Közizgatási Hivatal,
egyéb városokban működő körjegyzőségekkel, és Sarróddal is.
Kidolgozták azokat a javaslatokat is, ahol pénzügyileg Fertőd városa és Sarród község
is jól járna, és a közös elvárásoknak megfelelően készítették elő a tervezeteket, s erre
vonatkozóan mind az alapító okirat módosítását, mind a körjegyzőségi megállapodást
elfogadta a képviselő-testület február 1-i hatállyal. A fertődi döntést követően másnap
volt Sarród községben a képviselő-testületi ülés, ahol végül 4/3 arányban leszavazták a
körjegyzőség létrehozását. A polgármester erről tájékoztatta önkormányzatunkat,
melynek indoka az volt, hogy mivel még jogszabály nem írja elő kötelező jelleggel a
községek számára valamilyen körjegyzőségi formában történő közigazgatás
létrehozását, tehát addig míg ez nem lesz kötelező előírás, addig megkívánják tartani
az önállóságukat. Számunkra érthetetlen helyzet, hogy kérik a körjegyzőség
létrehozását, majd miután Fertőd Város Önkormányzata hozzájárul ehhez, utána mégis
elutasítják ezt. Mindezek alapján a képviselő-testületnek nincs más lehetősége, mint
hogy a múltkor hozott határozatot hatályon kívül kell helyeznie.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően Kocsis Ferenc polgármester előterjeszti a következő határozati
javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sarród községgel „körjegyzőség”
kialakításával kapcsolatban hozott 85/2010. (XI.29.) fertődi Öh. határozatát hatályon
kívül helyezi, mivel Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 114/2010.
(XI.30.) sz. határozatával az ügyet nem támogatta.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
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( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
94/2010. (XI.14.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sarród községgel
„körjegyzőség” kialakításával kapcsolatban hozott 85/2010. (XI.29.)
fertődi Öh. határozatát hatályon kívül helyezi, mivel Sarród Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a 114/2010. (XI.30.) sz.
határozatával az ügyet nem támogatta.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal

8/3.) A polgármester illetményéről szóló határozat módosítása
Napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy a polgármester illetményéről az alakuló ülésen döntött a képviselőtestület, mellyel kapcsolatban a Közigazgatási Hivatal jelezte, hogy a megszavazott
illetményre vonatkozó határozatnál 2010. október 1-i dátum került beírásra, ami azért
helytelen, mert a választások október 3-án voltak. Emiatt az október 1-i dátumot
október 3-ra kell módosítani, s erről határozatot hozni, ami tehát csak egy technikai
jellegű változtatás.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Kocsis Ferenc polgármester:
Az elmondottakhoz hozzáteszi, hogy a pénzügyi osztály egyébként helyesen október
3-val számfejtette a bért.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően Kocsis Ferenc polgármester előterjeszti a következő határozati
javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testület a polgármester illetményéről szóló
67/2010. (X.14.) fertődi Öh. határozatát úgy módosítja, hogy Kocsis Ferenc főállású
polgármester havi 425.150,-Ft azaz Négyszázhuszonötezer-egyszázötven forint bruttó
illetményét 2010. október 3. napjától állapítja meg.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal
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Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
95/2010. (XII.14.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testület a polgármester
illetményéről szóló 67/2010. (X.14.) fertődi Öh. határozatát úgy
módosítja, hogy Kocsis Ferenc főállású polgármester havi 425.150,-Ft
azaz Négyszázhuszonötezer-egyszázötven forint bruttó illetményét 2010.
október 3. napjától állapítja meg.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal

8/4.) Földhasználati jog alapítása a fertődi 095/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
területre
Napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy Pénzügyi Bizottsági ülésen megtárgyalásra került a téma, melynek az
a lényege, hogy egy évekkel ezelőtt eldöntött dolog lezáruljon, miszerint Fertődön a
095/5 hrsz-on egy hulladékudvar létesülne, mégpedig a Sopron Térségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulása égisze alatt, aminek Fertőd is tagja.
Az ennek érdekében benyújtott pályázat előírja azt, hogy hiába az önkormányzaté a
föld, földhasználatot biztosítani kell a társulásnak. A földhasználati jogot 30 évre kell
biztosítani, mellyel kapcsolatban az önkormányzatot 20 évig ellenérték illeti meg.
Ennek meghatározásához ismerni kell az adott ingatlan forgalmi értékét, melyre két
szakértői véleményünk volt, amik közül a pénzügyi bizottsági a drágábbat támogatta,
melynek értéke 3,3 millió Ft, ami számításaik szerint 166.700,- Ft-ot eredményez
évente az önkormányzatnak. A bizottság emellett még biztosítékokat is kért hozzá,
mellyel kapcsolatban sikerült megbeszélni a téma felelősével, hogy azt kell beírni a
szerződésbe, hogy amint lejár a földhasználat, azt tisztán, mindenféle szennyeződés
nélkül kötelesek visszaadni az önkormányzatnak. Kérte még, hogy zárt kerítés legyen,
ez is beépítésre kerül annyi eltéréssel, hogy 2 méter helyett 1,8 méter magasságú lesz.
A harmadik kérés pedig az volt, hogy kommunális hulladékot ne rakjanak le a
területre, amivel az a gond, hogy fel van sorolva a környezetvédelmi engedélyben,
hogy szét kell válogatni a különféle dolgokat mint pl.: zöld hulladék, elektromos,
üveg, építési törmelék, fém, papír, textil stb. Ezek közül viszont több fogalom
beletartozik a kommunális hulladékba, és emiatt célszerű beírni, hogy kötelezettséget
vállalunk arra, hogy a környezetvédelmi engedélyben szereplő dolgokon kívül
semmilyen más hulladék nem helyezhető el.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
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Dr. Molnár Ferenc Mihály képviselő:
Tájékoztatásul elmondja, hogy a hulladékudvar Süttör észak-keleti részén, lakott
területen kívül, a Dózsa György utcából kifelé keleti irányban, a Laktanya utca végétől
helyezkedik el. A terület nagysága 1.667 m2, mely egy lakóteleknek felel meg.
A kommunális hulladék lerakásával kapcsolatban túl közelinek tartja az említett
utcától a szemét válogató telepet. Fennáll a veszélye a szemétgazdálkodásnál annak,
hogy mégis kommunális hulladék kerül oda. Véleménye szerint lehetőséget kellene
találni arra, hogy amennyiben kommunális hulladék kerül a szemétlerakóhoz akkor az
önkormányzatnak joga legyen a szerződést felbontani. Mindemellett úgy gondolja,
hogy a Dózsa György utca szemét lerakó felé eső oldalánál az ingatlanok az értéke
jelentősen csökkeni fog a telep létesítése miatt.
Patonai Tamás képviselő:
Elmondja, hogy ez olyan lesz, mint amilyenek Ausztriában már régóta működnek, ahol
a háztartási hulladékok szétválogatása történik.
Dr. Molnár Ferenc Mihály képviselő:
Továbbra is azt szeretné kérni, hogy vizsgálja meg a testület, hogy van-e a lerakó
kijelölésére más megoldás, valamint határozza meg, hogy előbb a kerítés készüljön el,
és utána a szemét lerakóhely.
Kóródi Sándor képviselő:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ugyancsak tárgyalta a kérdést, ahol hosszas vita
és a vélemények meghallgatása után úgy foglalt állást, hogy a földhasználati jogot
alapító szerződés megkötését javasolja, a két árajánlat alapján ellenértékként 2.000
Ft/m2 egységár megállapításával. Kérik, hogy a szerződésbe mindenképpen kerüljön
bele, hogy a kommunális hulladék lerakásának a tiltása, valamint az 1,8 méteres zárt
jellegű kerítés elkészítése. Amennyiben a telep működése megszűnik, azután tisztán,
mindenféle szennyeződés nélkül kerüljön vissza a terület.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy egy indítvány volt még, amit szerződésbe kellene foglalni, mégpedig
az, hogy ha bármennyi kommunális hulladék kerül a területre, ami lakossági panaszt
okoz, az szerződés bontási feltétel lehessen.
Tulok Viktor aljegyző:
Azt kéri, hogy a kommunális szót ne használják, mert abban bent van pld. a papírtextil.
Az volt a javaslat, hogy bármely, a környezetvédelmi engedélytől eltérő dolog
elhelyezése esetén lehessen fenti lépést megtenni.
Garab Gábor Károlyné képviselő:
Elmondja, hogy tájékozódtak annak lehetőségéről is, hogy esetleg más helyet
keressenek e célra, ám kiderült, hogy ez már rendezési tervszinten is megtervezett
dolog, aminek módosítása komoly anyagi vonzatokat hozna magával.
Kocsis Ferenc polgármester:
Tájékoztatásul közli, hogy ennél is összetettebb a helyzet, mivel pályázathoz kell a
hozzájárulás, amit 2010. december 31-ig kell megtenni, tehát ettől el akarnak térni
másik hely keresésével, azt korábban kellett volna megtenni, melyhez a rendezési
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tervet is kellett volna módosítani. Az előterjesztésben szereplő állásponttal ellentétes
döntés a pályázatnál szempontjából mindenképpen negatívumként jelentkezne a
Társulás részére.
Javasolja, hogy a létrejövő szerződés tartalmazzon egy olyan kikötést, hogy ha
bármilyen, mostanában kiadott környezetvédelmi engedélyben szereplő anyag
elhelyezésén kívül más anyag elhelyezésre kerül sor, az okot ad a szerződés azonnali
felbontására.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester a kiküldött határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta azzal a kiegészítéssel, hogy a földhasználati jog ellenértéke évi
3.334.000,- Ft azaz Hárommillió-háromszázharmincnégyezer forint összeg kerüljön
meghatározásra.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
96/2010. (XII.14.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt
tervezet szerint földhasználati jogot alapító szerződés köt a tulajdonában
lévő fertődi 095/5 hrsz-ú 1.677 m2 nagyságú területre hulladékudvar
elhelyezésére a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulással. (9400 Sopron, Fő tér 1., törzsszáma: 579614, adószáma:
15579618-2-08, képviseli: Mágel Ágost elnök)
A földhasználati jog ellenértékét évi 3.334.000,-Ft azaz Hárommillióháromszázharmincnégyezer forint összegben határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti ismérvekkel elkészített
földhasználati jogot alapító szerződést aláírja.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: 2010. december 31.

8/5.) Süttöri Karitász támogatás ügye
Napirend előadója: Kóródi Sándor képviselő
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy a süttöri Karitász 60.000,- Ft támogatási igényről szóló kérelmet
nyújtott be, amit a Pénzügyi Bizottság tegnap megtárgyalt. Felkéri Pénzügyi Bizottság
elnökét Kóródi Sándort, hogy tájékoztassa a testületet a bizottság álláspontjáról.
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Kóródi Sándor képviselő:
Elmondja, hogy későn jutott el a bizottsághoz a süttöri Karitász vezetőjének,
Patonainénak a levele, melyben arról tájékoztatta a testületet, hogy karácsonykor az
időseket, rászorulókat szokta támogatni a szervezet, ami eszterházán is tevékenykedett,
most viszont működési zavarokkal küszködik. Remélik, hogy a szervezet helyzete
minél előbb rendeződik, s Eszterházán is újra elkezd működni ez a jószolgálati
tevékenység, és oda is tudnak támogatást adni. Itt a Mentes Mihály Alapítvány szokott
támogatást kapni, most ennek a kiegészítését jelentené a 60.000,- Ft-os összeg, mellyel
a rászorulókat tudják támogatni. A bizottság mindezek ismeretében úgy foglalt állást,
hogy javasolja a támogatás megadását.
Patonai Tamás képviselő:
Tájékoztatásul közli, hogy az elmúlt hét hétfőjén kapta kézhez a kérelmet azzal, hogy
azt jutassa el a Pénzügyi Bizottság elnöke részére, de mivel másnap súlyos baleset
érte, erre napokig nem tudott sort keríteni. A süttöri Karitász minden évben - évekre
visszamenőleg 5-10 éve - nemcsak az önkormányzattól, hanem egyházközségtől és
más szervezetektől is kap támogatást, melyet a rászoruló, idős emberek között osztja
szét. Ez egy nonprofit szervezet, mely társadalmi munkában végzi feladatait, így ő is a
támogatás mellett van.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően Kocsis Ferenc polgármester előterjeszti a következő határozati
javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Süttöri Karitász Civil Szervezet
kérelmének helyt adva azt 60.000,- Ft összegű támogatásban részesíti.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
97/2010. (XII.14.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Süttöri Karitász Civil
Szervezet kérelmének helyt adva azt 60.000,- Ft összegű támogatásban
részesíti.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos
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8/6. Rövid lejáratú működési hitel és likviditás biztosítása érdekében felvett
folyószámla hitel ügye
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy az önkormányzat zavartalan működése érdekében 2 határozat
meghozatalára lenne szükség. Az egyikben 90 millió Ft összegű működési hitelt
kellene felvenni a testületnek átmeneti jelleggel, rövid futamidőre a Raiffeisen Bank
Zrt. fertődi fiókjától, mely összeg a jövő év elején visszafizetésre is kerülne.
A másik alapján a likviditás biztosítása érdekében 2010. évre 15 millió Ft
önkormányzati folyószámla hitelszerződést kellene kötni a számlavezető bankkal a
működés közben fe4lmerülő kiadások átmeneti finanszírozására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően Kocsis Ferenc polgármester előterjeszti a következő határozati
javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. év decemberében 90 millió Ft,
azaz Kilencven millió Forint összegű működési hitelt vesz fel átmeneti jelleggel, rövid
futamidőre számlavezető pénzintézetétől, a Raiffeisen Bank Zrt. fertődi fiókjától.
A hitelt az Önkormányzat a zavartalan működés céljából veszi fel.
A hitelt a képviselő-testület még 2010. december végéig kéri folyósítani.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: 2010. december 31.
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
98/2010. (XII.14.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. év
decemberében 90 millió Ft, azaz Kilencven millió Forint összegű
működési hitelt vesz fel átmeneti jelleggel, rövid futamidőre
számlavezető pénzintézetétől, a Raiffeisen Bank Zrt. fertődi fiókjától.
A hitelt az Önkormányzat a zavartalan működés céljából veszi fel.
A hitelt a képviselő-testület még 2010. december végéig kéri folyósítani.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: 2010. december 31.
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Kocsis Ferenc polgármester ezt követően előterjeszti a másik határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a likviditás biztosítása érdekében
2011. évre 15 millió Ft, azaz Tizenöt millió Forint önkormányzati folyószámlahitel
szerződést köt a Raiffeisen Bank Zrt.-vel.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: 2010. december 31.
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
99/2010. (XII.14.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a likviditás biztosítása
érdekében 2011. évre 15 millió Ft, azaz Tizenöt millió Forint
önkormányzati folyószámlahitel szerződést köt a Raiffeisen Bank Zrt.vel.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: 2010. december 31.

8/7.) Info TV további működésének ügye
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy az Info Tv korábban megkereséssel fordult a képviselő-testület felé,
mely arra irányult, hogy a képviselő-testület tegye lehetővé számára, hogy a
Polgármesteri Hivatal épületében lévő porta helyiséget továbbra is használhassa.
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ott számítógépet, egyéb berendezéseit használhatja,
illetve helyezheti el, melynek fejében vagy bérleti díjat állapít meg a testület, vagy
ingyen használhatja a helyiséget, melynek fejében vállalja, hogy valamennyi testületi
ülést élőben közvetíti, illetve lehetővé teszi a másik kábeltelevíziós társaságnak, a
Fertő-part Tv-nek az ingyenes átvételt. Ezzel gyakorlatilag legalizálódna az Info TV
itteni működése.
A kérelem támogatása esetében tehát ingyen használnák továbbra is a porta helyiségét
és ezért cserében lehetővé teszik az élő közvetítéseket, valamint ennek a másik tv
társaság részére történő átvételét, továbbá a közérdekű reklámokon túlmenően az
önkormányzat valamennyi reklámhirdetését ingyen teszik közzé.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
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Takács György képviselő:
Elmondja, hogy így ebben a formában támogatja fenti kérelmet.
Kóródi Sándor képviselő:
Közli, hogy a Pénzügyi Bizottság álláspontja is az volt, hogy támogatja a kérelmet. A
porta helyiség használata annyiban korlátozódik, hogy ott van elhelyezve az az egység,
ami közvetítésre alkalmas. Technikai okokból kell elhelyezni azért, az élő közvetítés
miatt minél közelebb legyen a teremhez, ahonnan az adás felvétele történik.
Patonai Tamás képviselő:
Afelől érdeklődik, hogy mindkét kábel Tv-nél van-e arra rálátásuk, hogy vágás nélkül
egyben adják-e le az anyagot?
Kocsis Ferenc polgármester:
Válaszában közli, hogy mindkét kábeltelevíziónál szóbeli ígéret történt erre
vonatkozóan, de itt kell elmondani, hogy jelenleg Baa Károly készíti a felvételeket,
akinek a személye szerinte garancia arra, hogy vágás nélkül adja át azt az
önkormányzatnak. Az Info Tv-nél a fent említett Baa Károly teszi fel a rendszerbe a
felvételeket, tehát gyakorlatilag nincs esélye annak, hogy az vágottan kerüljön
sugárzásra. Azt tudni kell, hogy az önkormányzat jogszerűen járt el akkor, amikor
mindkét helyi kábeltelevíziós társaság részére biztosította a közvetítés lehetőségét.
Ezután is fog kazettás felvétel készülni, és majdan élő közvetítésben is ki fog menni az
adás. Elvárja azt, hogy a kábel tv társaságok továbbra se vágott formában adják le az
átadott felvételeket. Amennyiben mégis ilyen történik, akkor azonnal megszüntetik a
közvetítés lehetőségét az adott a kábel tv társaságnak. Mindezek fényében nem fél
attól, hogy bármelyik társaság megvágná a felvételeket.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően Kocsis Ferenc polgármester előterjeszti a következő határozati
javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Info Tv a
következő testületi ülést élő egyenes adásban közvetítse, aki ezért cserében vállalja,
hogy az Önkormányzat és intézményei részére a reklámokat ingyen sugározza,
valamint a testületi ülések közvetítésének jogát biztosítja, és ennek fejében ingyen
bérelheti a helyiséget.
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 5 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:
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100/2010. (XII.14.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az
Info Tv a következő testületi ülést élő egyenes adásban közvetítse, aki
ezért cserében vállalja, hogy az Önkormányzat és intézményei részére a
reklámokat ingyen sugározza, valamint a testületi ülések közvetítésének
jogát biztosítja, és ennek fejében ingyen bérelheti az Önkormányzat
helyiségét.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: Folyamatos

8/8.) SZMSZ módosítása - Bizottságok feladatai
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy az SZMSZ 6. sz. mellékletének első részét, ahol a Pénzügyi,
Gazdasági és Turisztikai Bizottság feladat és hatásköre került megállapításra, két
ponttal kell kiegészíteni. Az u.) pontban lenne, hogy dönt a Bizottság a költségvetés
előirányzatai közötti átcsoportosításról 2 millió Ft erejéig, míg az ü.) pontban dönt a
költségvetés általános tartalék felhasználásáról. Ez gyakorlatilag azért vált
szükségessé, mert eddig ezek polgármesternek átadott hatáskörök voltak, és mivel
ezeket a testület visszavette, ez nagyon megnehezíti a működést és a számlák
kifizetését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután 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 )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 5 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta a 19/2010. (XII.15.) ÖR. rendeletét, az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2010. (XII.1.) ÖR.
rendeletének módosításáról.

8/9.) A Fertőd-Agyagosszergény-Ebergőc-Fertőendréd-Röjtökmuzsaj-Sarród
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
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Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy - mint az az előterjesztésből is kiderül - 2010. november 25-én az
általános iskola és óvoda társulások tagönkormányzatainak polgármesterei és jegyzői
részvételével a Babos József Térségi Általános Iskola, valamint a Fertődi Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde közös működtetése aktuális teendőinek megbeszélése
zajlott le. Ennek keretében Agyagosszergény részéről felvetődött, hogy az iskolai
társulás Alapító Okiratában kisebb pontosításokat lenne célszerű eszközölni; illetve a
14. pont: Közös fenntartás költségei, azok elszámolása és ellenőrzése rész szabályait
indítványozták részletesebben kifejteni a jövőre nézve.
Ezek a Társulási Megállapodást érdemben nem befolyásolják, viszont a napi
munkavégzést megkönnyítik, illetve a tagönkormányzatok közötti együttműködést és
bizalmat tovább erősítik, ezért javasolja a beterjesztett határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
101/2010. (XII.14.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a FertődAgyagosszergény-Ebergőc-Fertőendréd-Röjtökmuzsaj-Sarród
közoktatási Intézményfenntartó Társulás egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodás módosításának csatolt tervezetét elfogadja azzal,
hogy:
- a *-gal, dőlt betűkkel jelölt módosítások 2010. szeptember 1-jével
lépnek érvénybe, míg
- a +-lel, aláhúzott betűkkel jelölt módosítások 2010. december 15-vel
lépnek érvénybe.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított, egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodást az önkormányzat nevében
haladéktalanul írja alá. Felkéri a Jegyzőt, hogy ezen határozat
jegyzőkönyvi kivonatát haladéktalanul juttassa el a Társulás székhely
önkormányzata jegyzőjéhez.
Felelős.

Kocsis Ferenc polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal

8/10.) Biomassza fűtés ügye
Napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
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Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy az előzetes döntésnek megfelelően ezt a napirendi pontot zárt ülésen
tárgyalja a képviselő-testület.
Kocsis Ferenc polgármester elmondja, hogy az ügyben a zárt ülésen érdemi határozat
nem született.

9.) Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók
Fertőd Város Önkormányzatának helyi adózási helyzetéről szóló tájékoztató
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy első fokú adóhatóságként működő jegyzőnek minden év végén
tájékoztatást kell adni arról, hogy az önkormányzatnál lévő helyi adók helyzetéről, az
adófelderítések, kintlévőségek arányáról, valamint az ezzel kapcsolatos
intézkedésekről. Röviden már a pénzügyi osztályvezető is utalt beszámolójában, hogy
az idei évre vonatkozóan a helyi adókat illetően az előirányzathoz képest milyen
módosítások következtek, illetve 2011. évre milyen adó bevételeket tudnak a jelenlegi
állapotok alapján prognosztizálni.
Tájékoztatásul közli, hogy a helyi adókból származó adótartozások aránya a 2007.
évben meghaladta a 10 millió Ft-ot, amikor is az akkori testület rendkívül bölcs módon
döntött arról, hogy megbíz egy bírósági végrehajtót, hogy a kint lévő adótartozásokat
hajtsa be.
Sajnos előfordulnak olyan esetek is, amikor bizonyos tartozások - pld: a cég
megszűnése, vagy egyéb problémák miatt - behajthatatlanok maradnak.
Az elmúlt években a felszólító leveleket már nem adók módjára történő
figyelmeztetéssel, hanem a végrehajtóra történő felhívással lettek kiküldve a renitens
adótartozóknak, s már ezzel az intézkedéssel is közel 5 millió Ft-ot sikerült behajtani.
Eddig több mint 50 végrehajtási ügy indult meg, melyekért az önkormányzat - a
végrehajtóval kötött szerződés alapján - eljárásonként 10 ezer Ft-ot fizet. Ez alapján
tehát fél millió Ft-ot fizettünk ki eddig, ami ellenében több mint 5 millió Ft folyt be, s
folyamatban van még közel 2 millió Ft behajtása a részletfizetésekből adódóan, amik
áthúzódnak a 2011. évre. Behajthatatlan tartozás az elmúlt 3 évben kb.: 1 millió Ft
volt, míg ingatlan végrehajtási joggal pedig 500 ezer Ft van megterhelve.
Úgy gondolja, hogy fenti számok ismeretében elmondható, hogy a végrehajtóval
határozatlan időre kötött szerződés alapján rendkívül eredményes munka folyik.
A helyi adók 2010-es adataira vonatkozóan elmondható az előirányzathoz képest az
építményadó befizetés 91 %-ban, a magánszemélyek kommunális adója az 98 %-ban,
sajnos az idegenforgalmi adó csak 58 %-ban, s az iparűzési adó 89 %-ban folyt be.
Mindösszesen 93 %-ban folytak be idáig a helyi adók az előirányzathoz képest. Az
előbb említett idegenforgalmi adóval kapcsolatban Patonai Tamás képviselő - mint
szállásadó - közölte, hogy ennek az oka feltehetően az, hogy az előző Kormány 2010.
január 1-étől az üdülési csekkekre 25 %-os vetett ki, mely az előző években nem volt.
A fizető vendégek zömét jelentő középosztály pontosan ennek köszönhetően szinte
teljesen elmaradt az idei évben.
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Hiába döntött úgy 3 éve az előző képviselő-testület, hogy ún. idegenforgalmi alap
pályázattal támogatja a település turisztikai vállalkozóit, az ilyen folyamatokat nem
tudja kiküszöbölni. A pályázattól azt remélték, hogy - mivel 2008-ig nagyon alacsony
bevallottsági arány volt - a vendégéjszakák száma megnő, ami így is történt az első
évben, aztán a tavalyi évben már nem a várt eredmény született, míg az ideig évben
drasztikus visszaesett ez a mutatószám.
Úgy gondolja, hogy a hivatal részéről mindent megtesznek azzal kapcsolatban, hogy a
bevallások, befizetések hathatósan megtörténjenek. Az elmúlt években egyedül
magánszemélyek kommunális adójánál nem sikerült bevallottság, és adó-feltérképezés
terén megfelelő eredményt felmutatni elsősorban a rendkívül elaprózódott
tulajdonviszonyok, valamint a magas fluktuáció miatt, mely elsősorban a lakótelepre
jellemző. A kérdés megnyugtató rendezése végett úgy gondolja, hogy érdemes lenne
azon elgondolkodni - amivel a polgármester is egyetértett - itt is megfelelő szakembert
bevonni, mivel a hivatal apparátusának ez eddig is megoldhatatlan feladatot jelentett.
Javasolja a fertődi székhelyű Deák és Társa Kft.-t segítségét igénybe venni, akik már
más területeken is dolgoznak az önkormányzatnak, mint pld.: az ingatlanvagyonkataszter elkészítése, vagy a januártól bevezetendő iktatóprogram. Reméli,
hogy a következő évben a kommunális adó tekintetében is arról számolhat be, hogy a
feltérképezés aránya átlépett arról a holtpontról, amit az elmúlt 2 évben nem igazán
sikerült megtenni.
Kocsis Ferenc polgármester:
Az elmondottakat kiegészítve közli, hogy a kommunális adóról tudni kell, hogy aki
eddig nem fizetett, annak visszamenőleg kell ezt majd megfizetni. Sajnos a hivatal
kapacitása nem alkalmas ilyen volumenű munkára a napi munkavégzés mellett, ezért a
fenti cél megvalósítása érdekében ő is támogatja külső szakember bevonását.
Patonai Tamás képviselő:
Az idegenforgalmi pályázattal kapcsolatban elhangzottakat azzal szeretné kiegészíteni,
hogy az üdülési csekk megadóztatása és emiatt jó pár helyen történő megszűnése a
szálláshelyeknél drasztikus vendégéjszaka visszaesést eredményezett. Az ő esetében
7.200 vendégéjszakáról 3.500-ra csökkent ez a szám. Az idegenforgalmi adóból
származó bevételek csökkenésének másik oka az volt, hogy az állam a korábbi 2 Fthoz képest az idei évtől már csak 1 Ft-ot adott minden befizetett adóforinthoz.
A helyi adókkal kapcsolatban azt szeretné kérdezni a jegyző úrtól, hogy a Fertődön
munkát végző cégeknél - akik 29 napot meghaladó időtartamban dolgoztak különböző
felújításoknál - van-e esély arra, hogy valamilyen szinten a pénzt beszedjék?
dr. Füzi Norbert jegyző:
Válaszában közli, hogy azt a tájékoztatást kapta, hogy a cégek a kastély felújítása
kapcsán tevékenykednek itt, melyek számáról viszont nincs pontos információja. Az
adóügyről azt a tájékoztatás kapta, hogy 3 cég már bejelentkezett, akiktől így adó
bevétel is várható. Ezzel kapcsolatban viszont elmondja, hogy rendkívül hiányosak az
információik, s nem tudja, hogy a kastély partner lenne-e a kérdés rendezésében. Talán
a polgármester úr tudna ezzel kapcsolatban segítséget nyújtani, miután többször is
elmondta, hogy a kastéllyal próbálja a kapcsolatot optimálissá tenni. A kastélynak
ugyanúgy megvannak a tájékoztatási kötelezettségei, mint az önkormányzatnak,
innentől kezdve rálátásunk lenne, hogy kik azok a cégek, akik érintettek lehetnek az
adózás szempontjából.
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Patonai Tamás képviselő:
Elmondja, hogy az üdülési csekk megadóztatása, milyen óriási turisztikai visszaeséssel
jár. Nincsenek annyian a turisták, mint a korábbi években, éppen ezért kezdeményezte,
hogy próbáljanak olyan új réteget megszólítani, akik eddig elmaradtak. Tudomásul
kell venni, hogy a közép, és alsóközép réteg el fog maradni. A felsőközép réteget és a
felső réteget meg kell szólítani minőségi szolgáltatással, és akkor lesz ismételten
turisztikai bevétel, amivel az önkormányzatnak számolni lehet.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy a kastély kezelőjét személyesen megkeresi fent említett témában.
Kóródi Sándor képviselő:
Az a javaslata, hogy a Műemlékek Nemzeti Gondnokságnak a honlapján meg kell
nézni a cég neveket és címeket, mivel a szerződéseket nekik is nyilvánossá kell tenni.
Az lenne a kérdése a jegyző úrhoz, hogy a lakbértartozásokat ki lehet-e adni a bírósági
végrehajtónak, mivel elhangzott, hogy 2,5 millió Ft-os lakbérhátraléka van az
önkormányzatnak.
dr. Füzi Norbert jegyző:
Véleménye szerint erre nincs jogszabályi lehetőség, mivel ez nem tartozik a kiadható
kategóriába. Bizonyos központi intézkedésekhez kötve van az önkormányzat is, mint
pl.: mikor arról dönt az aktuális kormány, hogy kilakoltatási moratóriumot rendel el.
Viszont az ezt követő időszakban tavasztól szigorúan ki küldeni a fizetési
felszólításokat, s a szerződéseket meg kell újítani.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy vannak, akik pontosan fizetnek, viszont jó pár bérlő erre nem
hajlandó, ezért a kérdés rendezését több szempontból is meg kell vizsgálni.
Egyéb kérdések, bejelentések:
Takács György képviselő:
A flottás telefonok tartozásával kapcsolatban érdeklődik, hogy jelenleg mi a helyzet?
Kövesházi Ilona pénzügyi osztályvezető:
Elmondja, hogy közel 1.000 fő azoknak az ügyfeleknek a száma, akik a flottában bent
vannak. Nagyon nehéz a helyzetet kezelni, mivel a Telenor a tartozást azonnal átterheli
az önkormányzatra.
Takács György képviselő:
Kérdezi, hogy mennyi a tartozás, ami az önkormányzatra van terhelve?
Kövesházi Ilona pénzügyi osztályvezető:
Elmondja, hogy intézkedéseket tettek azzal kapcsolatban, hogy végrehajtón keresztül
is elindították ezt a folyamatot, és munkabérből történő letiltás is megtörtént már. Úgy
működik a rendszer, hogy a számlák az ügyfeleknek érkeznek, s ha az ügyfél nem
fizetett, akkor értesíti a Telenor a polgármesteri hivatalt, azaz tulajdonképpen az
önkormányzatra terheli az ügyfél tartozását.
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Rendkívül kedvezőtlen az önkormányzatra nézve ez az eljárás, amit a folyamatban
lévő szerződésmódosításban mindenképpen rendezni kell. Ekkora létszámnál majdnem
egy ügyintéző kell, hogy tartsa a kapcsolatot, levelezzen, s az aktuális állapotot nézze.
Teljesen más lenne a helyzet, ha az önkormányzat vezetné a számlát, mert akkor
naprakész adatokat tudnának adni. A Telenorral folyamatban vannak a tárgyalások,
tettek javaslatot arra vonatkozóan, hogy ezen változtatni lehessen. Át kell gondolni a
szerződést, másfajta konstrukciót kell kitalálni, de az a probléma, hogy akik rendesen
fizetnek azokat lehet csak kiszervezni. A Telenor felajánlott egy olyan lehetőséget,
hogy ugyanezekkel a feltételekkel egyéni szerződést kötne az előfizetőkkel, de csak
azokkal akik nem tartoznak. Ez azért sem jó megoldás, mert a tartozók bent maradnak
a rendszerben, és velük nem tudnak mit kezdeni.
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy bármilyen szerződésmódosításnál is a kedvezmények megmaradnak
mindenkinek. A Telenor felajánlotta, hogy a flotta 100 fő körüli létszámmal
működhetne tovább, melyben az önkormányzati dolgozók és a családtagjaik lennének
benne. Ez lenne a legjobb megoldás, mivel így az érintettek szednék be a díjakat.
Takács György képviselő:
Azt kérdezi, hogy a flotta visszabontását nem tervezik-e, s kinek köszönhető, hogy
ennyi ember lett beszervezve?
Kövesházi Ilona pénzügyi osztályvezető:
Elmondja, hogy induláskor még nem lehetett látni ezeket a problémákat. Ezt a
rendszert arra találták ki, hogy az önkormányzati dolgozók, a képviselő-testület tagjai
és a hozzátartozók is igénybe vehessék ezt a lehetőséget, de sajnos már olyan ügyfelek
is vannak benne, akiknek a nyomára sem tudnak bukkanni. Minél előbb változtatni
kell, mivel a kintlévőségek így folyamatosan az önkormányzatnak jelentenek
kockázatot.
Kóródi Sándor képviselő:
Afelől érdeklődik, hogy mi az oka, hogy ennyi ember beléphetett, s hogy ennyire
átláthatatlan a rendszer, már csak azért is, mivel az ő cégénél is van pár száz fős flotta,
de ott tudják pontosan tudják, hogy ki kit hozott be.
Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy több olyan vállalkozóról tud, akinek kapcsolata volt az önkormányzattal,
így a saját dolgozóit is engedte belépni, akik időközben már nem állnak nála
alkalmazásban, s sokszor a hollétükről sincs információ, ami nagyfokú
meggondolatlanságra vall.
Kövesházi Ilona pénzügyi osztályvezető:
Szerinte az elején kellett volna egy kezességvállaló nyilatkozat, amiben a beszervező
kezességvállalóként vállalja a felelősséget. Sajnos ez nem így történt, így az ilyen
eltűnt tartozókkal nem tudnak mit kezdeni. Nagyon jól működik néhány
intézményünknél, hogyha hozzájuk tartozó előfizetőnek tartozása van, akkor szól az
intézményvezetőnek és gyakorlatilag azon a héten ott van a pénztárban a kint lévő
összeg. Vannak ilyenek, de sajnos nem ez a jellemző. A környező településeken ennyi
ügyfelet nem engedtek be a rendszerbe, és az átszervezést is meg tudták oldani.
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Az is óriási munkát jelent a hivatalnak, hogy 1.000 ember szerződését, hogyan fogják
megújítani. Nagyon át kell gondolni, hogy miként újítjuk meg a szerződést, s hogyan
folyik majd a kiszervezés menete.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy az átszervezés után lesz egy flotta 100-150 fős előfizetéssel, a többi
tag pedig kiszervezésre kerül, akikkel a Telenor egyedileg köt szerződést, és egyedileg
számláz majd. A kondíciók ugyanazok maradnak, azaz a havi előfizetési díj mértéke
nem változik, egymás között ingyen beszélhetnek, illetve a jelenlegi percdíjakkal
tudnak majd telefonálni.
Kövesházi Ilona pénzügyi osztályvezető:
Annyit kértek még a Telenor üzletkötőjétől, hogy a 900 ember kiszervezésénél
technikailag próbáljanak segíteni. Erre azért van szükség, mivel szerinte hiába
szólítanak fel 900 embert, hogy menjen be a helyi Telenor képviselethez, arra nem sok
esélyt lát, hogy ez simán fog menni. Elhangzott egy olyan lehetőség, hogy egy mobil
egység felállításával segítené a Telenor a folyamatot, amihez az önkormányzat
biztosítana helyiséget, s így helyben lehetne intézni az átírást.
Kocsis Ferenc polgármester:
Úgy véli, hogy a lakosságnak ezt a lehetőséget továbbra is biztosítani kell, amiért
mindent megtesznek majd.
Elmondja, hogy a Magyar Telekomtól is kért árajánlatot egy 1.000 fős flotta
átvételére, melynél ha a Telekom bevállalja, hogy egyedileg kezeli a számlákat, akkor
egy tollvonással át tudnak menni. Ezek után viszont minden előfizetőnek be kell
menni a Magyar Telekomhoz a szerződést megkötni. Persze ez attól is függ, hogy a
Telekom mit tud ajánlani, de az is lényeges szempont, hogy a Telenornál a szolgáltatás
minősége jó, s Nyárligettől a határig csak nekik van teljes lefedettségük.
Egyéb tájékoztatók:
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatalon belüli munka átcsoportosításnál - az
építésügyre vonatkozó előírásokat figyelembe véve - egy új ember került az
építésügyről a titkárságra beruházási ügyintézőnek, aki a városgazdálkodási feladatok
megerősítésében is szerepet kap. Az volt ezzel a cél, hogy a lakosság felől érkező
bejelentéseket, észrevételeket kimondottan a városüzemeltetés lássa el, pld.: a
közvilágítás, utak, járdák, minősége, a szemét illegális lerakása, illetve bármi olyan
ügy, ami panaszként érkezik, s gyorsan kell rá reagálni. Az az egy fő, akit a jegyző úr
áthelyezett az építésügyről a Tapolca Város Polgármesteri Hivatalánál volt
városgazdálkodási ügyintéző, így e téren nagyon komoly gyakorlattal rendelkezik. A
legelső témakör, ami már kifutóban van nála, a játszóterek helyzetének átvilágítása,
árajánlatok begyűjtése, egyáltalán az ezzel kapcsolatos tennivalók törvény szerinti
biztosítása.
A múltkori közmeghallgatáson felmerült több téma is, amire már történtek
intézkedések, amit a teljesség igénye nélkül mond el az elkészült jegyzőkönyv alapján.
Érkezett panasz a Kelemente patak Vasút sori oldalán lévő területeket illetően azzal,
hogy a patak üzemeltetője annak medrét nem tisztította ki, és emiatt a környező
épületek pincéit elönti a víz.
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Szóban és írásban is megkeresték az üzemeltető Kapuvári Vizi társulatot, akik ígéretet
tettek arra, hogy amint az időjárás engedi kitisztítják a medret.
Elhangzott a közmeghallgatáson, hogy a Vasút sori parkolók, s a süttöri buszmegállók
aszfaltburkolatával gond van, hiszen tócsákban áll a víz. Ezzel kapcsolatban
megkeresték a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t, így reméli, hogy rövid időn belül ezek
az ügyek is rendeződnek.
A Soproni Vízmű fertődi kirendeltségével tárgyaltak, hogy a vízvezetékek átmosatása
történjen meg, s erről majd részletes tájékoztassák önkormányzatunkat. Mihelyt
ismerté válik az átmosatás tervezett időpontja, egyszerre tájékoztatjuk a lakosságot
annak időpontjáról és módjáról.
Felvették a kapcsolatot az illetékes hatósággal a Gárdonyi utca - Raiffeisen Bank
elágazásával kapcsolatban is. Rövid időn belül egy kiegészítő tábla kerül kihelyezésre
a megállni tilos tábla alá, ami a padkára is vonatkozik, és attól fogva a rendőrség is
szigorúan tudja ellenőrizni ennek betartását.
Tőzeggyárban elkészült a temető megvilágítása egy lámpatesttel, ami bevilágítja a
temetőt, a halottasházba is bekötötték a villanyt, csatlakozó ajzatok lettek kiépítve, s
áramvételi lehetőség is lett kialakítva. A világítás rövid időn belül megoldott lesz, a
lámpatestek felszerelésével, mellyel komfortosabbá válik a tőzeggyári temető.
Nem esett szó a mostani testületi ülésen a múltkor elmaradt napirendi pontról, az
Eszterházai temető kihangosításának témájáról. A Pénzügyi Bizottság tegnap tárgyalta
a témát, melyen úgy foglalt állást, hogy nem támogatás formájában adja át a pénzt,
hanem megvalósítja a temető kihangosítását, amit még a tavasz előtt elvégeznek.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Több tárgy nem volt, Kocsis Ferenc megköszönte a megjelentést, a részvételt, s a
képviselő-testület ülését 20.30 órakor bezárta.

Kmf.
Kocsis Ferenc
polgármester

dr. Füzi Norbert
jegyző
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Fertőd Város Polgármestere
9431 Fertőd Madách sétány 1. Telefon: 537-013.
13/2010.számú

MEGHÍVÓ
Fertőd Város Képviselő - testülete

2010. december 14-én (kedd) 17.00 órai
kezdettel RENDKÍVÜLI Képviselő-testületi ülést tart Fertőd Város Polgármesteri
Hivatal Kistanácstermében (Muzsikaház) amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
NAPIRENDI JAVASLAT:
Tárgy:

Előadó:

1. 2010. évi költségvetési rendelet módosítása

Kövesházi Ilona
pü. osztályvezető

2. 2010. évi III. negyedévi költségvetési beszámoló

Kövesházi Ilona
pü. osztályvezető

3. 2011. évi költségvetési koncepció

Kövesházi Ilona
pü. osztályvezető

4. 2011. évi szilárd hulladékszállítási díjak megállapítása

Tulok Viktor
aljegyző

5. 2011. évi víz- és csatornadíjak megállapítása

Tulok Viktor
aljegyző

6. Fertődi Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ
Alapító Okiratának és egyes intézményi dokumentumainak módosítása

Tulok Viktor
aljegyző

7. A temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló
3/2009. (IV. 1.) Ör. rendelet módosítása

Tulok Viktor
aljegyző

8. Egyéb döntést igénylő ügyek
8/1.) Védőnői körzetek átalakítása
8/2.) „Körjegyzőség” kialakításával kapcsolatos
határozat hatályon kívül helyezése
8/3.) A polgármester illetményéről szóló határozat
módosítása
8/4.) Földhasználati jog alapítása a fertődi 095/5 hrsz.-ú
önkormányzati tulajdonú területre
9. Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók
Fertőd, 2010. december 9.
Kocsis Ferenc
polgármester
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