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Fertőd Város Képviselő-testületének 2011. január 31.
(szerda) 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

napján

Az ülés helye: Fertőd Város Polgármesteri Hivatala
Díszterem
Jelen vannak: Kocsis Ferenc polgármester
Horváth Zoltán
Kóródi Sándor
dr. Molnár Ferenc Mihály
Patonai Tamás
Takács György
képviselők.
dr. Füzi Norbert
Tulok Viktor

jegyző
aljegyző.

A lakosság részéről 7 fő érdeklődő jelent meg.
Kocsis Ferenc polgármester a jelenlévők köszöntése után megállapította, hogy 6
képviselő közül 5 jelen van, (Garab Gábor Károlyné képviselő később érkezik) az ülés
határozatképes, azt megnyitotta.
A napirendi pontokat ismertette Kocsis Ferenc polgármester.
1.) Alpolgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdései
2.) A helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról és működési feltételeinek biztosításáról szóló rendelet elfogadása
3.) Fertőd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Bizottságok összetétele
4.) Védőnői körzetek átalakítása
5.) Egyéb döntést igénylő ügyek
6.) Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók.
Kocsis Ferenc polgármester napirendi módosításként javasolja a 4. napirendi pontot, a
védőnői körzetek átalakítását zárt ülésen tárgyalni.
Kérdezi, hogy a fentieken kívül van-e még valakinek napirend módosító javaslata.
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Kóródi Sándor képviselő:
Kéri, hogy a 2. napirendi pontban szereplő „A helyi önkormányzati képviselők,
bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és működési feltételeinek
biztosításáról szóló rendelet elfogadása” c. tárgykört vegyék le a napirendről, mivel a
költségvetés még nincs kész, és előtte még bizottsági ülésen szeretnék ezt tárgyalni.
Kérdezi, hogy a fentieken kívül van-e még valakinek napirend módosító javaslata.
Miután a képviselők részéről további napirend módosító javaslat nem hangzott el, a
javasolt módosításokat egyenként elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
Kocsis Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta, hogy a 2. napirendi pontban
szereplő „A helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról és működési feltételeinek biztosításáról szóló rendelet elfogadása” c.
tárgykör a testületi ülés napirendjéről kerüljön le.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi javaslat levételét.
Kocsis Ferenc polgármester ezután szavazásra bocsátotta, hogy a 4. napirendi pontot, a
védőnői körzetek átalakítását zárt ülésen tárgyalják.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 5 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a napirend Zárt ülésen történő tárgyalását.
Mindezek alapján a módosított 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
Tárgy:
1.) Alpolgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdései

Előadó:
dr. Füzi Norbert
jegyző

2.) Fertőd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési dr. Füzi Norbert
Szabályzatának módosítása - Bizottságok összetétele jegyző
3.) Védőnői körzetek átalakítása

Kocsis Ferenc
polgármester

4.) Egyéb döntést igénylő ügyek
5.) Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók
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A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Napirendi pont
A napirend tárgya: Alpolgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdései
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
A napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy Fertőd Város Képviselő-testülete az előző ülésen tudott
alpolgármestert választani Dr. Molnár Ferenc Mihály személyében. Ennek
megfelelően az alpolgármesteri eskütételt követően vannak olyan döntések, amiket
még a témával kapcsolatban meg kell hozni a testületnek, mint az alpolgármester
tiszteletdíjáról való rendelkezés, valamint a költségtérítés mértékének meghatározása.
Önkormányzatunk SZMSZ-e társadalmi megbízatású alpolgármestert nevesít, akinek a
jogszabály a mindenkori köztisztviselői illetmény alap 4,5-6,5 között meghatározott
szorzószám szorzataként meghatározott összeget tesz lehetővé, amit konkrét
összegként kell megállapítani. Költségátalányát ugyancsak számszerinti összeggel kell
meghatározni, melynek mértéke a tiszteletdíja 10-20 %-ának megfelelő tétel lehet. Az
előterjesztés röviden erről szól, melyben kipontozásra kerültek a meghatározandó
összegek, hiszen ennek megállapítása a képviselő-testület kompetenciája.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy az alpolgármester úrnak sok feladatot szán, amelyek ellátása jelentős
költségeket is eredményezhet, ezért a maximumokat, azaz a tiszteletdíj mértékét a 6,5es szorzóval, míg a költségátalányt a tiszteletdíj 20 %-ának megfelelő összeggel
javasolja megállapítani. A fentiek alapján 251.225,- Ft-os tiszteletdíjat, valamint ennek
a 20 %-ának megfelelő összegű, azaz 50.245,- Ft-os költségátalányt javasol.
Kóródi Sándor képviselő:
Elmondja, hogy egyeztettek az alpolgármester úrral, aki jelezte, hogy az adható
tiszteletdíj minimumát fogja kérni, tekintettel Fertőd Város szűkös költségvetési
helyzetére. A fentiekre tekintettel javasolja, hogy a tiszteletdíj mértékét 173.925,- Ftban, míg a költségátalányt a maximum mértékben, azaz ennek 20 %-ában állapítsa
meg a testület.
Kocsis Ferenc polgármester:
Megkérdezi az alpolgármester urat, hogy részt kíván-e venni a szavazásban?
dr. Molnár Ferenc Mihály alpolgármester:
Elmondja, hogy a szavazásban nem kíván részt venni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Kocsis Ferenc szavazásra bocsátotta, hogy az alpolgármester úr részére a 6,5-es
szorzóval meghatározott összeg, azaz 251.225,- Ft-os tiszteletdíj kerüljön
megállapításra.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 1 igen, 4 nem
szavazattal elutasította a javaslatot.
Kocsis Ferenc polgármester ezután szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Molnár Ferenc Mihály képviselőt
társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta. Tiszteletdíját 2011. január 19-i
napjától történő folyósítása mellett havi 173.925,- Ft, azaz Százhetvenháromezerkilencszázhuszonöt Forint bruttó bérben állapítja meg.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen
szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadta az alábbi határozatot:
11/2011. (I.. 3l.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Molnár Ferenc
Mihály képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta.
Tiszteletdíját 2011. január 19-i napjától történő folyósítása mellett havi
173.925,- Ft, azaz Százhetvenháromezer-kilencszázhuszonöt Forint
bruttó bérben állapítja meg.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Kocsis Ferenc polgármester ezután szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Molnár Ferenc Mihály
alpolgármester havi költségátalányát 2011. január 19. napjától történő folyósítása
mellett havi bruttó 173.925,- Ft, azaz Százhetvenháromezer-kilencszázhuszonöt
Forintnak a 20 %-ában állapítja meg.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 5 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozati javaslatot:
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12/2011. (I.. 3l.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Molnár Ferenc
Mihály alpolgármester havi költségátalányát 2011. január 19. napjától
történő folyósítása mellett havi bruttó 173.925,- Ft, azaz
Százhetvenháromezer-kilencszázhuszonöt Forintnak a 20 %-ában
állapítja meg.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

2.) Napirendi pont
A napirend tárgya: Fertőd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása - Bizottságok összetétele
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
A napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy dr. Molnár Ferenc Mihály képviselőt Fertőd Város Képviselő-testülete
alpolgármesterré választotta, ezért az Oktatási-, Kulturális-, Sport- és Szociális
Bizottság elnöki tisztje megüresedett, amire új embert kell választani.
A másik lényeges változtatási javaslatként a képviselők azt terjesztették elő, hogy a
Pénzügyi-, Gazdasági- és Turisztikai Bizottságnál szerencsésebb lenne, ha a pénzügyigazdasági vonalat, valamint a turisztikai vonalat is külön-külön bizottság látná el. A
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságban maradnának az eddigi tagok, míg a Turisztikai
Bizottságba elnökként Patonai Tamás képviselőt, belső tagnak Horváth Zoltán
képviselőt, míg külső tagnak Fersch Attila személyét javasolták, mely bizottság így 3
fővel állna fel.
A napirendhez tartozó másik beérkezett kérés az volt, hogy a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságon belül is lennének változások, miszerint a külső bizottsági tagként a
Turisztikai Bizottságba átkerült Fersch Attila helyett Németh Józsefet javasolták.
Az SZMSZ-t ezen változtatások oly módon érintenék, hogy a 14/2010 (XII.1.) Ör.
rendelet 31. §. (1) bekezdése úgy módosulna, hogy a mellékletben lévő bizottsági
struktúra 2 bizottságról 3 bizottságra változna. A bizottságnál a tagváltozások az
említettek szerint alakulnának, oly módon kiegészítve, hogy az Oktatási-, Kulturális-,
Sport- és Szociális Bizottságnál az elnök dr. Molnár Ferenc Mihály helyett Takács
György képviselő lenne, illetve tagnak Takács György képviselő helyett Kóródi
Sándor képviselő kerülne be.
A rendelet 6. számú melléklete - mely a bizottságok feladat és hatásköreit tartalmazza
- úgy változna meg, hogy az eddigi Pénzügyi-, Gazdasági- és Turisztikai Bizottsághoz
felsoroltak külön válnának Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és Turisztikai Bizottság
feladat és hatásköreivé.
Mindössze ezek a technikai módosítások érintenék a szabályzatot.
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KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Kóródi Sándor képviselő:
Elmondja, hogy Németh Józseffel és Fersch Attilával a leendő bizottsági tagságot
megbeszélték, amire ők jelezték, hogy vállalják a felkérést.
Ezen kívül javasolja, hogy Garab Gábor Károlyné képviselőt tagként vegyék be a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságba, amit egyébként nevezett kért a testülettől.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, örül annak, hogy a képviselők belátták: nem szerencsés a pénzügyet és
gazdaságot a turisztikával összemosni, így végre a Turisztikai Bizottság önálló
bizottságként fog működni, amivel talán a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság munkája
is csökkeni fog. Tudomása szerint konszenzus van a képviselők között, ezért nem akar
újabb személyi javaslatot tenni. Egyetlen kiegészítése lenne Garab Gábor Károlyné
jelölésével kapcsolatban, mivel úgy gondolja ez etikai szempontból aggályos, hogy
mint iskolaigazgató, intézményvezető, részt vegyen a pénzügyi bizottság munkájában.
Kocsis Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a Turisztikai Bizottság léthozását,
melynek az elnöke Patonai Tamás képviselő, a tagok pedig Horváth Zoltán képviselő
és Fersch Attila külsős tag lenne.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a fenti javaslatot.
Kocsis Ferenc polgármester ezután szavazásra bocsátotta, hogy a képviselő-testület a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság külső tagjának Németh Józsefet válassza.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a fenti javaslatot.
Kocsis Ferenc polgármester ezt követően szavazásra bocsátotta, hogy a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottságba Garab Gábor Károlyné képviselő is tagként bekerüljön.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 5 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a fenti javaslatot.
Kocsis Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta, hogy az Oktatási-, Kulturális-,
Sport- és Szociális Bizottságba Takács György képviselőt válasszák elnöknek.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 5 igen
szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadta a fenti javaslatot.
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Kocsis Ferenc polgármester végül szavazásra bocsátotta, hogy a képviselőtestület az Oktatási-, Kulturális-, Sport és Szociális Bizottságba Kóródi Sándor
képviselőt tagnak megválassza.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a fenti javaslatot.
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 - elfogadta és egységes szerkezetbe foglalt Fertőd Város
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2010. (XII.1.)
Ör. rendeletének módosításáról alkotott 1/2011. (II.1.) Ör. rendeletet.
Kocsis Ferenc polgármester ezt követően felkéri Németh Józsefet a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság külső tagjaként az eskütételhez.
Németh József eskütétele megtörtént.

3.) Napirendi pont
A napirend tárgya: Védőnői körzetek átalakítása
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy az előzetes döntésnek megfelelően ezt a napirendi pontot zárt ülésen
tárgyalja a képviselő-testület.
(Zárt ülés)
Kocsis Ferenc polgármester ismerteti a zárt ülésen hozott határozatot:
13/2011. (I. 3l.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felmondja Sarród
Község Önkormányzatával a védőnői ellátására vonatkozó szerződést,
mely alapján Sarród, Nyárliget, Fertőújlak településrészek kiesnek a
fertődi körzetből. Ezen kívül Fertőszéplak Község Önkormányzatával
pedig úgy módosítja a szerződést, hogy az ottani Általános Iskolára
vonatkozó területi ellátási kötelezettséget visszavonja.
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Fertőd Város új védőnői körzetei fentieknek megfelelően az
alábbiak szerint alakulnak: Fertőd I. körzet - Tőzeggyár-major, Feketebokor, Hodály-major, Fertőd Porpáczy Aladár Szakközépiskola és
Fertőszéplak és Fertőd II. körzet - Fertőd és a BJT Általános Iskola
Fertőd.
Fertőd Város két védőnői körzete összesen: 1601 ponttal rendelkezik.
Egyben megkéri a polgármestert, hogy a döntésről haladéktalanul
értesítse az érintett önkormányzatokat, illetve az ÁNTSZ NyugatDunántúli Regionális Intézetét.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

4.) Napirendi pont
A napirend tárgya: Egyéb döntést igénylő ügyek
4/1.) Lakbérhátralékok felszólító leveleinek polgármesteri aláírása
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy az előzetes döntésnek megfelelően ezt a napirendi pontot zárt ülésen
tárgyalja a képviselő-testület.
(Zárt ülés)
Kocsis Ferenc polgármester ismerteti a zárt ülésen hozott határozatot:
14/2010. (I. 31.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli, hogy az
önkormányzati bérlakások lakbér elmaradással rendelkező lakóit a
Polgármesteri Hivatal haladéktalanul szólítsa fel az adósságuk
rendezésére, melyek aláírására felhatalmazza Kocsis Ferenc
polgármestert.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos

5.) Napirendi pont
A napirend tárgya: Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók
Horváth Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy a Zeneiskola térítési díjainak a beszedéséről szeretne beszélni. A
költségek szülőkre háruló részét január 31-vel kell befizetni az érintetteknek a
Zeneiskolába a Takarékszövetkezeten keresztül, amivel kapcsolatban megjegyzi, hogy
nagyobb rugalmasságot kellene tanúsítani a kérdés rendezésében, mivel kevés az a
család, aki féléves díjat be tud fizetni januárban.
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Elmondja, hogy a győri zeneiskolában február 5-én csoportos beszedéssel szedik
le a számláról a díjat. Szerinte jó lenne a rendszer, ha nem csak személyesen lehetne
befizetni a térítési díjat, hanem átutalással, vagy csoportos beszedéssel. Kéri, hogy ezt
a lehetőségét biztosítsák az érintetteknek, hiszen azért dolgoznak, hogy az iskola minél
csábítóbb legyen a gyerekek számára, és a szülő számára is egyszerűbb legyen a
befizetés. A kérdést egyébként átbeszélte a pénzügyi osztályvezetővel, aki jelezte,
hogy semmi akadálya a fentieknek, akár annak sem, hogy a díjakat később szedjék be.
A másik felvetése, hogy Bertha János kérte a Vasút soron a Gyógyszertár előtt a 4-es
számú ház előtt egyre többen állnak meg gépkocsival és teherautóval az útpadkán, és
akadályozzák a kihajtást, behajtást. Kéri, hogy intézkedjenek, s arra az oldalra
tegyenek ki egy megállni tilos táblát.
A harmadik témaként elmondja, hogy Patonai Tamás képviselővel voltak a kastélyban,
ahol dr. Varga Kálmán igazgatóval és munkatársaival volt egy megbeszélésük, amiről
szeretne rövid tájékoztatás adni. Az egyik téma az volt, hogy a Haydn Múzeumot
április hónappal meg kellene nyitni a kastélyba érkező turisták számára, hogy az ott
induló kastély túrának az egyik végállomása ez legyen. Ezzel kapcsolatban minél
gyorsabban intézkedni kell, mivel a termet azokban az időpontokban felügyelni kell.
A másik tárgy a kastélytól felvezető út a sport pályáig, melynek valamilyen szintű
rendezését meg kell oldani. A fenti út állam által történő megvétele már nem
lehetséges, mivel a kastély felújítási pályázatából azt kivették, viszont szeretnék, ha a
területet számukra az önkormányzat valamilyen használatba átadná.
A fogadóépület elkészülte után a felvezető utat mindenképpen meg kell csinálni, mivel
nem maradhat ilyen állapotban, ahogy most van. A kastély felőli járda rendbetételénél
nem várják el, hogy mindent az Önkormányzat fedezzen, hanem megfeleznék a
költségeket.
Végül tájékoztatásul közli, hogy a kastélyban a díszterem felújítása elkezdődött, a
Pálmaház felújítása pedig április-májusban lesz, emiatt ebben az évben elmaradnak a
zenei koncertek, s ezzel együtt a városi rendezvények alkalmából sem lehet a
teremmel tervezni.
Felvetették még a reklámtáblák rendezését is, mellyel kapcsolatban 3 éve csinált már
egy előterjesztést, amit ismételten majd be fog nyújtani a testületnek.
Kocsis Ferenc polgármester:
Az elhangzottakhoz szeretne még hozzátenni egy-két kiegészítést. A reklámtáblák
felmérése 2006-ban megtörtént, amihez egy adatbázis rendelkezésre áll, de akkor
zsákutcába fordult a téma további rendezése.
A kastéllyal szembeni felvezető úttal, illetve a kastély felé vezető Kelemente patak
menti járdával kapcsolatban elmondja, hogy olyan információt kapott, miszerint azt
valamikor ingyen meg akarta csinálni a kastély, de nem kaptak hozzá tulajdonosi
hozzájárulást. Az biztos, hogy a járda kapcsán mindenképpen lépni kell, mert az
katasztrofális állapotban van, ráadásul csak kerékpárút van abban az irányban.
Amennyiben a kastély besegítene, úgy akár 50 %-os önerővel is érdemes lenne a
járdaépítést elvégezni. A kastéllyal szembeni útszakaszról az a véleménye, hogy talán
jobban járnának, ha azt ingyen bérmentve átadnák a kastélynak, mivel az a
fogadóépülethez szervesen kapcsolódó lesz, és arra nincs pénz, hogy azt rendbe
tegyék.
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Horváth Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy a kastély nem tulajdonba kéri az utat, hanem csak használatba.
Kóródi Sándor képviselő:
Elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen a jegyző úr ügyével kapcsolatban elfogadtak
egy határozatot a polgármesterre vonatkozóan, mellyel kapcsolatban kéri a
tájékoztatást.
Kocsis Ferenc polgármester:
Tájékoztatja a lakosságot - amiről már a testületet és az érintettet is értesítette -, hogy a
jegyző úrnak adott szóbeli figyelmeztetést visszavonta, melyhez a Közigazgatási
Hivatallal történt egyeztetésen kívül nagymértékben hozzájárult az is, hogy az általa
nagyra tartott két képviselő véleményét meghallgatta és megfogadta. Lépésének másik
oka az volt, hogy a város érdekeit tartotta szem előtt. Hosszú távon a polgármester és a
Polgármesteri Hivatal vezetője között tartós konfliktus nem lehet, s úgy gondolja,
hogy a két képviselő bevonásával nyolc szemközt tartott megbeszélésen sikerült véget
vetni a rossz munkakapcsolatnak.
Takács György képviselő:
Elmondja, hogy nagyon örül a fenti fejleményeknek, melyeket csak fél füllel hallott.
Megnyugtató, hogy konszolidálódott a helyzet, mivel viszont ezt nem tudta, a
Közigazgatási Hivatalt kérte fel, hogy mai napon 15 óráig szíveskedjék a testületet
tájékoztatni, hogy az ügyben mi a helyes eljárás.
A Közigazgatási Hivataltól az ülés elején kapta a hívást, hogy a polgármester úrnak
megküldték a témával kapcsolatos írásos állásfoglalásukat - ami alátámasztja az előző
ülésen a testület által a polgármester irányába megfogalmazott gondolatokat -, melyet
szeretne, ha a Képviselő-testület, és a lakosság is megismerhetne.
Kocsis Ferenc polgármester:
Válaszában közli, hogy megérkezett a hivatkozott levél, amit ezután felolvas.
(A levél mellékelve van a jegyzőkönyvhöz)
A levél ismertetését követően dr. Füzi Norbert jegyzőtől kérdezi, hogy van-e
valamilyen észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban?
dr. Füzi Norbert jegyző:
Jelzi, hogy a maga részéről lezártnak tekinti az ügyet, s nem kíván ezzel kapcsolatban
egyebeket elmondani.
Patonai Tamás képviselő:
Elmondja, hogy van egy gazdasági érintettségű kérdés, amit az egyéb döntést igénylő
ügyek keretében zárt ülésen kér tárgyalni.
Horváth Zoltán képviselő:
Kérdezi, hogy az előző testületi ülésen felvetett problémákkal kapcsolatban, mi újság?
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy az Általános Iskola tetőszigetelését egy adott szakaszon megoldották.
Jelezte az igazgatónő, hogy a kémény mellett is beázás mutatkozik, amire szintén
gyors és olcsó átmeneti megoldást kell találni.
11

Tájékoztatja a testületet, hogy a tőzeggyári járda tervezés alatt áll, a kiviteli terv
szállítási határideje 2011. február 28-a.
A tőzeggyári temetőben a világítás elkészült, ami 9-10 ezer Ft-ba került.
Bizottsági ülésen fogják majd tárgyalni a temetői halottasház világításának kiépítéséét,
illetőleg egy konnektor elhelyezését, amihez az árajánlat rendelkezésre áll.
A Gárdonyi utcánál a Bank melletti táblák beszerzése megtörtént. A megállni tilos
tábla kiegészítő táblája felszerelésre került. Amint a fagy elmúlik, a Segítő Kéz
Szociális Szövetkezet emberei a megállni tilos táblát a másik oldalon is kihelyezik.
A Haydn-sétány behajtásával kapcsolatban a legutolsó munkaértekezleten
megbeszéltek szerint az állatorvos, valamint a boltok részére 2-2 db behajtási
engedélyt adnak ki. Az átmenő forgalmat megszüntetik, a Fő utca felől engedik 10-15
méteres szakaszon a behajtást, illetőleg a lezárt szakasz mindkét végén virágládákat
helyeznek el.
A hulladékudvarral kapcsolatban lakossági fórum volt, ahol elhangzott a képviselőtestület és a polgármester részéről is, hogy máshol kell kijelölni a fenti funkcióra egy
területet, s egy képviselő lesz kiválasztva, aki ezt a témakört felügyeli.
Elmondja, hogy áldatlan állapotok vannak a fertődi Általános Iskola eszterházai alsó
tagozatánál, ugyanis a behajtási tilalom feloldásával a gyerekek gépjárművel történő
ide szállítása megoldódott, viszont a gyalogosan iskolába érkező gyermekek helyzete
tovább romlott, mivel esős, sáros időben gyalogos közlekedésre alkalmatlan a terület.
Novemberben állásfoglalás született a testület tagjai között arról, hogy az iskola és a
Kelemente patak közötti udvaron járdát építenének a kosárlabda pályáig, illetve onnan
az óvodáig. Az épület előtt a Kelemente pataktól egy burkolt járda épülne a
lépcsősorig.
A megoldás ugyan nem akadálymentes közlekedés (az megoldott a gépkocsik udvarra
történő behajtásával), a cél az lenne, hogy a gyerekek az óvodát száraz lábbal tudják
megközelíteni, mely egyúttal megkönnyítené az autóbusz megállótól az iskolába való
eljutást is. A probléma abból adódótt, hogy időközben felmerült egyes képviselők
részéről, hogy ne a konzervgyár előtti megoldást részesítsék előnyben, hanem
körforgalmat alakítsanak ki. Maga részéről nem támogatja a körforgalmat, helyette
teljesen ki kellene tiltani innen az iskola felé menő forgalmat. Gréderezéssel, vágott
kőtakarással sétára alkalmassá lehet tenni a területet. Arról nem is beszélve, hogy ott a
játszótér, ami miatt különösen nem tartja kívánatosnak a gépkocsi forgalom
beengedését. A „hátulról” (Konzervüzem felől) való megközelítés ugyanezt a célt
szolgálja, de erről ismételt egyeztetést kell tartani munkaértekezleten, vagy pénzügyi
bizottsági ülésen. A végleges döntés tavasszal lehetne arról, hogy a szilárd burkolatú
járdát meg kell csinálni, melyhez a költségvetésbe megfelelő összeget be kell állítani.
A kosárlabda palánk helyreállítását még októberben megrendelték, de az a mai napig
nem történt meg, mellyel kapcsolatban megkérte Németh János ügyintézőt, hogy
intézkedjen az ügyben.
Az iskolánál történő informatikai- és villanyhálózat kiépítéséről elmondja, hogy a
vállalkozó az árajánlatban csak az informatikai hálózat kiépítését szerepeltette.
A digitális tábla használatához szükséges a villanyhálózat kiépítése is, ami szerinte
nem lesz komoly összeg, vélhetőleg kb.: 20-30 ezer Ft.
A közvilágítás kérdését Pénzügyi Bizottsági ülésen a költségvetés tárgyalásakor
érintették, amivel kapcsolatban már korábban is jelezte, hogy Tőzeggyárban - az
imaház előtt - nincs közvilágítás, a villanyoszlopsoron nagyobb szakaszon nincs
lámpatest, ezért egy db lámpa felszerelésére lenne szükség.
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Hasonló témában keresték meg az Eszterházai Katolikus Egyházközség
tagjai is azt kérve, hogy az Arany János utcából történő megközelítéshez még egy
világító test felszerelését tegyük lehetővé.
Az oszlop felállítása az ÉDÁSZ feladata, de a lámpatest az önkormányzaté.
Ugyancsak e témakörhöz tartozik, hogy Nyárliget határában két közvilágítási lámpa
hiányzik az oszlopokról, amit szintén pótolni kell.
A Kelemente patak medertisztítását is meg kell oldani, amire a Kapuvári Vizi társulat
ígéretet tett, amint javul az idő.
Végül elmondja, hogy még tartoznak a buszmegállók, autóbusz öblök, megállórészek
rendezésével. A Magyar Közút Kht. felé jelezték a problémákat, miszerint a süttöri
megállóknak rossz az aszfaltburkolata, valamint a Vasút sori parkolók állapota sem
megfelelő. A Fő utcában a Huncsik Fogadó előtti szakaszon a parkoló minősége szép,
de víznyelők nem kerültek kialakításra, ezért eső esetén áll a víz a parkolóban. A
múltkori szemlén megállapodtak abban, hogy egy víznyelő elhelyezésével kezelhetővé
válik a probléma, de ez is a Kht. kezelésében van, így ehhez szükséges az ő
engedélyük.
A Fő utcai buszmegállónál anyaghiba miatt repedezik az üveg és pattognak le a
csavarok, amiket pótolni kell. Javasolja a buszmegállókkal kapcsolatban, hogy éves
szinten 1,5 millió Ft-ot különítsen el a testület a helyreállítási munkákra.
Több tárgy nem volt, Kocsis Ferenc polgármester megköszönte a megjelenést, a
részvételt, s a képviselő-testület ülését 16.12 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.
3/2011.számú

MEGHÍVÓ
Fertőd Város Képviselő - testülete

2011. január 31-én (hétfő) 15.00 órai
kezdettel RENDKÍVÜLI Képviselő-testületi ülést tart Fertőd Város Polgármesteri
Hivatal Dísztermében (Muzsikaház) amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIRENDI JAVASLAT:
Tárgy:

Előadó:

1. Alpolgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdései

dr. Füzi Norbert
jegyző

2. A helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök
és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és működési
feltételeinek biztosításáról szóló rendelet elfogadása

dr. Füzi Norbert
jegyző

3. Fertőd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatának Módosítása - Bizottságok összetétele

dr. Füzi Norbert
jegyző

4. Védőnői körzetek átalakítása

Kocsis Ferenc
polgármester

5. Egyéb döntést igénylő ügyek
6. Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók

Fertőd, 2011. január 26.

Kocsis Ferenc
polgármester
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