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Jelen vannak: Kocsis Ferenc polgármester
dr. Molnár Ferenc Mihály alpolgármester
Garab Gábor Károlyné
Horváth Zoltán
Kóródi Sándor
Patonai Tamás
Takács György

képviselők.

dr. Füzi Norbert
Tulok Viktor

jegyző
aljegyző

A lakosság részéről 9 fő érdeklődő jelent meg.
Kocsis Ferenc polgármester a jelenlévők köszöntése után megállapította, hogy a 6
képviselő közül 6 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Kocsis Ferenc polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
1.) Egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotása
2.) A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályairól szóló 7/2007. (VI.25.)
fertődi Ör. rendelet módosítása
3.) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért fizetendő térítési díjakról
szóló 10/2008. (VII.29.) fertődi Ör. rendelet módosítása
4.) A Fertőd, Béke u. 101. szám alatti 433 hrsz-ú lakóház ingatlan helyi egyedi
védelmének megszüntetése
5.) Fertőd Város Önkormányzata 2010-2014. éve közti időszakra vonatkozó gazdasági
programjának elfogadása
6.) Egyéb döntést igénylő ügyek
6/1.) Idegenforgalmi Alap pályázat kiírása
6/2.) J. Haydn Zeneiskola működési költségkülönbözet támogatás módosítása
6/3.) Hulladékudvar kijelölésének ügye
6/4.) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények
munkamegosztási megállapodásának elfogadása
6/5.) Helytörténeti múzeum 2011. évi működtetésének ügye
6/6.) A Fertő-táj Kerékpáros Térség és Kerékpáros-barát Szolgáltató Hálózathoz
történő csatlakozás ügye
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6/7.) Támogatási kérelmek elbírálása
6/8.) Vitéz Károly telekalakítással kapcsolatos kérelme
6/9.) Szabó Géza haszonbérleti kérelme
6/10.) A Nakrila Kft. telekalakítási kérelme
6/11.) Az általános iskolai digitális táblák elektromos végpontjainak kiépítése
6/12.) Elővásárlási jogról történő rendelkezés
6/13.) Informatikai pályázat benyújtása hivatali számítógépekre
6/14.) A Fertőszéplaki Lovasklub támogatási kérelme
6/15.) Rendőrség támogatási kérelme
7.) Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók
Kocsis Ferenc polgármester megkérdezte, hogy a képviselőknek van-e más napirendi
javaslata.
Horváth Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy a Bertha János zeneiskola igazgató levelét kéri felvenni a 6/2.) J.
Haydn Zeneiskola működési költségkülönbözet támogatás módosítása c. napirendi
ponthoz, ami a térítési díjakról szóló javaslat.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy nem tudják a napirendhez felvenni, mivel ez rendeletmódosítást
igényel.
Horváth Zoltán képviselő:
Kéri az egyéb döntést igénylő ügyek napirendhez felvenni a tartós ügyvédi képviselet
ellátásáról szóló előterjesztését.
Kocsis Ferenc
Elmondja, hogy a mai napon leadott indítvánnyal a legközelebbi testületi ülésen tud
majd foglalkozni.
Garab Gábor Károlyné:
Közli, hogy hétfőn beadott Fertőd honlap tartalmának szabályozásáról szóló
előterjesztést, amit kér felvenni a napirendi pontok közzé.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy tegnap délután kapta meg az előterjesztést, és ugyanaz a véleménye,
mint az előző esetben.
Patonai Tamás képviselő:
Ugyancsak kéri a napirendek közé felvenni a szolgálati gépjárművek szabályozására
vonatkozóan beadott előterjesztését.
Kocsis Ferenc polgámester:
Elmondja, hogy a szintén ma kézhez kapott beadvánnyal ugyanaz a helyzet, amit már
a fentiekben elmondott.
Kóródi Sándor képviselő:
Kéri ő is felvenni a napirendi pontok közé a média megjelenéssel kapcsolatban beadott
előterjesztését.
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Kocsis Ferenc polgármester:
Válaszul közli, hogy az elhangzott előterjesztéseket (egy kivételével valamennyit mai
napon kapta kézhez) a következő testületi ülésen tudják tárgyalni, mivel az idő
rövidsége miatt nem tudott azokra felkészülni.
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy az SZMSZ szerint az ülést megelőzően egy nappal előbb beadott
előterjesztések napirendek közé történő felvételéről a képviselő-testület jogosult
dönteni, míg az aznap beadott előterjesztést tényleg el lehet napolni.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy 1 db előterjesztést kapott tegnap, és mivel nem volt ideje felkészülni a
témára, ezért nem tűzi napirendre.
dr. Füzi Norbert jegyző:
Megerősíti, hogy szavazásra fel kell tenni a napirend módosító javaslatként elhangzott
előterjesztéseket.
Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy nem teszi fel szavazásra az elhangzott előterjesztéseket, és nem tűzi
azokat napirendre, a 6/7 - 6/15. napirendben szereplő ügyeket viszont javasolja Zárt
ülésen tárgyalni.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - a javaslatot elfogadta.
Kocsis Ferenc polgármester ezután szavazásra bocsátotta a fent felsorolt, meghívóban
szereplő napirendi pontokat.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a napirendeket az alábbiak szerint:
NAPIREND
Tárgy:

Előadó:

1.) Egyes anyakönyvi események engedélyezésének
szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak
mértékéről szóló rendelet megalkotása

Tulok Viktor
aljegyző

2.) A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi
szabályairól szóló 7/2007. (VI.25.) fertődi Ör.
rendelet módosítása

Tulok Viktor
aljegyző

3.) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért
fizetendő térítési díjakról szóló 10/2008. (VII.29.) fertődi
Ör. rendelet módosítása

Tulok Viktor
aljegyző

4.) A Fertőd, Béke u. 101. szám alatti 433 hrsz-ú lakóház
ingatlan helyi egyedi védelmének megszüntetése

Tulok Viktor
aljegyző
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5.) Fertőd Város Önkormányzata 2010-2014. éve közti
időszakra vonatkozó gazdasági programjának elfogadása

dr. Füzi Norbert
jegyző

6.) Egyéb döntést igénylő ügyek
6/1.) Idegenforgalmi Alap pályázat kiírása
6/2.) J. Haydn Zeneiskola működési költségkülönbözet támogatás módosítása
6/3.) Hulladékudvar kijelölésének ügye
6/4.) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények
munkamegosztási megállapodásának elfogadása
6/5.) Helytörténeti múzeum 2011. évi működtetésének ügye
6/6.) A Fertő-táj Kerékpáros Térség és Kerékpáros-barát Szolgáltató
Hálózathoz történő csatlakozás ügye
6/7.) Támogatási kérelmek elbírálása
6/8.) Vitéz Károly telekalakítással kapcsolatos kérelme
6/9.) Szabó Géza haszonbérleti kérelme
6/10.) A Nakrila Kft. telekalakítási kérelme
6/11.) Az általános iskolai digitális táblák elektromos végpontjainak kiépítése
6/12.) Elővásárlási jogról történő rendelkezés
6/13.) Informatikai pályázat benyújtása hivatali számítógépekre
6/14.) A Fertőszéplaki Lovasklub támogatási kérelme
6/15.) Rendőrség támogatási kérelme
7.) Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók
A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Napirendi pont
A napirend tárgya: Egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
A napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy év elején a témával kapcsolatban jogszabályváltozás történt, aminek
két lényeges pontja van. Az egyik, hogy az anyakönyvvezetőre bízza azon döntést,
hogy a szombati esketésért szabadidő átalányt kér-e, vagy díjazást. Ha ő díjazást kér,
akkor ennek meg kell teremteni a feltételeit. A másik, hogy különbséget kell tenni az
egyszerűbb és a bonyolultabb esküvők között. Ha az alapszolgáltatásokon kívül másra
is van igény, akkor ezért az önkormányzat díjat is kérhet. A környező
önkormányzatokat is megkérdezte, akik azt mondták, hogy ők annyit kérnek, amiből
az anyakönyvezető díjazását ki tudják fizetni, és nem számlázzák le a kisebb tételeket.
Azon esetben, amikor két tanúval jön az ifjú pár és munkaidőben az anyakönyvvezető
irodájában kérik az esküvőt, akkor azért nem kell fizetni, viszont ha ugyanezt
szombaton kérik, akkor jelképesen 5.000,- Ft-ba kerülne az esketés. Minden évben 2-3
olyan kérelem érkezik, amikor az Esterházy-kastély valamelyik dísztermében
szeretnének házasságot kötni, mely esetben a terembérlet több százezer forint lenne,
amiért 40.000,- Ft + ÁFA-ra gondoltak. Ez esetben meg tudnák csinálni azt - mivel
külső helyszínre ki kell pakolni az anyakönyvezetőnek -, hogy ezért 10.000,- Ft-ot
kérnének, persze ha nem szabadidő átalányt kér az anyakönyvvezető.
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A fennmaradó összegből tudnák fedezni az emléklapokat, stb. Az
anyakönyvvezetőnek megfelelő ruházatban, frizurában kell az esküvőn megjelenni,
amit jelképes összeggel lehetne így támogatni. Ez az összeg éves szinten bruttó
38.000,- Ft-ot jelentene, míg a helyettesének, ennek a fele járna. A fentiek nem csak a
házasságkötésre, hanem élettársi kapcsolatra, valamint néha a megrendezendő névadó
ünnepségre is vonatkoznának.
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 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az Egyes anyakönyvi események
engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló
4/2011. (III.31.) Ör. rendeletet.
2.) Napirendi pont
A napirend tárgya: A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályairól szóló
7/2007. (VI.25.) fertődi Ör. rendelet módosítása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
A napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy a szociális rendelethez hozzá kell nyúlni, mert a rendszeres szociális
segély legújabb változata az úgynevezett bérpótló juttatás lett. A lényege, hogy a
munkaképes személyek vállalják, hogy továbbra is együttműködnek a munkaügyi
szervekkel, s ha ezen belül nem sikerül közmunkát találni, akkor egy minimális
összegre lennének jogosultak. A juttatás régi neve rendelkezési támogatás volt, a
legújabb neve pedig bérpótló juttatás. A fenti támogatást Fertődön még senki nem
kapott, mivel az eddig eltelt 2 év alatt senki sem jelentkezett, hogy szeretne
közmunkában részt venni. A központi jogalkotó arra gondolt, hogy egyes helyeken,
egyes emberek esetében - az országban nem kötelező jelleggel, a testületek belátása
szerint - előírható az, hogy ne csak különböző szociális feltételek legyenek
meghatározva. Ilyen juttatásban viszont csak az részesülhet, aki a portáján rendet tart.
A szociális rendelet mindössze ezzel módosulna, melyet elfogadásra ajánl.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta.
Kocsis Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy - rendeletalkotásról
lévén szó - az Ötv. 10. § a.) pontja értelmében az előterjesztés elfogadásához
minősített többségre lesz szükség.
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( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi
szabályairól szóló 7/2007. (VI.25.) fertődi Ör. rendelet módosításáról alkotott 5/2011.
(III. 31.) Ör. rendeletet.
3.) Napirendi pont
A napirend tárgya: A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért fizetendő
térítési díjakról szóló 10/2008. (VII.29.) fertődi Ör. rendelet módosítása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
A napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy a juttatási rendelet nem nyúl a gyermekétkeztetési részhez, hanem
mindössze arról van szó, hogy a szociális intézményben a térítési díjat úgy kell
kiszámolni, hogy meg kell nézni az önköltséget, amiből ki kell vonni az aktuális
normatívát, és a maradék összeg lesz az intézményi térítési díj, amihez képest az
intézményvezető eldöntheti, hogy a szolgáltatást igénybevevő milyen személyi térítési
díjat fizet. Ez azt jelenti, hogy az intézményi térítési díjnál több nem lehet, kevesebb
viszont igen. Közli, hogy a mellékelt táblázatban lévő összegek az intézményvezető
asszony és a pénzügyi osztályvezető számításai alapján jöttek ki. Ennek megfelelően
töltötték ki a táblázatot, ami nem változott tavaly óta. Aki az idősek klubjába csak
betér, de nem kér ebédet, arra felesleges bármilyen jelképes összegű díjat
megállapítani. A házi segítségnyújtás is ugyanúgy néz ki, mivel 150 Ft/órában kellene
meghatározni az összeget, aminél természetesen lehetne többet kérni, de nem lenne,
aki ezt megfizetné. Ehhez azt kell tudni, hogy mielőtt kimennek gondozni, az illetőnek
napi 4 órája van, amit ki kell tudni gazdálkodni. A táblázatnál az is látszik, hogy az
eddigi 4 helyett 3 kategóriát állapítottak meg, mivel igyekeztek ezt úgy megoldani,
hogy gyakorlatilag mindenki a kettes kategóriába kerüljön.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta.
Kocsis Ferenc polgármester 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 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a személyes gondoskodás körébe tartozó
ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 10/2008. (VII.29.) fertődi Ör. rendelet
módosításáról alkotott 6/2011. (III. 31.) Ör. rendeletet.
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4.) Napirendi pont
A napirend tárgya: A Fertőd, Béke út 101. szám alatti 433 hrsz-ú lakóház ingatlan
helyi egyedi védelmének megszüntetése
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
A napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy már a múltkori ülésen egyértelművé tette a testület, hogy támogatja
azon kérelmet, hogy a Béke út 101. sz. alatti ingatlant kiveszi a helyi védelemből. A
kérelmező ott szeretne építkezni, és mivel a rendelet módosítása csak írásos
előterjesztéssel lehet, ezért csak most tudnak dönteni az ügyben.
A rendeletmódosításnál két helyről kell kivenni az ingatlant, egyrészt a mellékletből,
amihez a testület döntése szükséges, valamint a függelékből, aminél elég, ha a jegyző
úr kihúzza.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta.
Kocsis Ferenc polgármester 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 7 igen
szavazattal elfogadta a Fertőd városképe és történelme szempontjából meghatározó
épített környezet védelméről szóló 7/2000. (V.11.) fertődi Ör. Rendelet módosításáról
alkotott 7/2011. (III. 31.) Ör. rendeletet.
5.) Napirendi pont
A napirend tárgya: Fertőd Város Önkormányzata 2010-2014. éve közti időszakra
vonatkozó gazdasági programjának elfogadása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
A napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
dr. Füzi Norbert jegyző:
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzati törvény kötelezővé teszi
képviselő-testületek számára, hogy alakuló ülést követő 6 hónapon belül,
megbízatásuk 4 éves időtartamára el kell fogadniuk gazdasági programjukat.
A gazdasági programot a települések különböző részletességgel szokták megalkotni,
van amelyik sokoldalú összefüggésekkel együtt készíti el, s amelyik csak a legfőbb
célokat, programokat határozza meg.
Fertőd ebbe a kategóriába tartozik, amit a polgármester úrral már leegyeztettek, és ez
alapján készült el a javaslat, ami a 2010-2014-es időszakra az előterjesztésben szereplő
célokat jelöli meg.
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Legfontosabb cél természetesen a város-rehabilitációs pályázat megvalósítása, ami az
elkövetkező 2 év programjait meghatározza.
A másik fontos elem az Új Széchenyi Terv operatív programjainak minél szélesebb
körű kihasználása. Ezen belül a gazdasági operatív program, az alternatív energiákra
irányuló kiírások, a környezetvédelmi operatív program és egyéb operatív programok
önkormányzatok számára kiírt pályázatai.
Harmadik fő célkitűzés az önkormányzat saját bevételeinek a növelése, aminek a
kereteit és a pontos formáit a képviselő-testületnek az elkövetkezendő ülésein, vagy
munkaértekezletein, illetve pénzügyi bizottsági ülésein kell meghatározni.
Nagyon fontos a magántőke beruházásának az ösztönzése is, melyek közül egyelőre a
befektetők részéről az alternatív energia projektek vannak túlsúlyban.
Ötödik pontként fontos a foglalkoztatás elősegítése, ami a várható beruházások
eredményeképpen a fertődi önkormányzat lehetőségeit is elősegítheti.
A hatodik pont a turisztikai lehetőségek és elképzelések támogatása, a meglévő
idegenforgalmi alap pályázaton kívül. A turisztikai bizottságnak folyamatosan vannak
olyan ötletei, amiket kis ráfordítással sikeresen meg lehet valósítani.
A hetedik pont a csapadékvíz elvezetésének a megkezdése, főleg a süttöri részen, ahol
az előző években is problémát okozott a belvíz. Az előző képviselő-testület egy
előzetes kalkulációt már elvégeztetett e témában, melynek alapján Fertőd teljes körű
belvíz elvezetési rendszerének kiépítése kb.: 1,5 milliárdos összeg lenne. A fentiekre
vonatkozóan az előző ciklusban 90-95 %-os pályázatok kerültek kiírásra, illetve cél
jellegű pályázatként projekt ötleteket lehetett a Környezetvédelmi Minisztériumhoz
benyújtani.
A két utolsó pont az önkormányzati intézményrendszer átstrukturálása, mellyel
kapcsolatban elmondja, hogy az Általános Iskola és az Óvoda épület megfelelő
kihasználásáról és az ideális megoldás megtalálásáról van szó, mely ugyancsak a
mostani testületnek lesz a feladata.
Az önkormányzat intézményeinek a fejlesztése elsősorban a központi általános iskola
teljes körű felújítását jelenti, amivel kapcsolatban a költségvetés elfogadáskor a
képviselő-testület jelezte, hogy a prioritást élvező város-rehabilitációs pályázatot
követően, illetve részlegesen ennek a pályázat megvalósítása mellett - pld. a fűtés
korszerűsítésének az elkészítésével - lesz lehetőség. Természetesen vannak még olyan
elképzelések is, amik a polgármester és a képviselők választási programjában
szerepeltek, és a későbbiekben esetleg beépíthetők lesznek majd.
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 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
25/2011. (III. 30.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
2011-2014. évekre szóló gazdasági programját jóváhagyja.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos
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6.) Napirendi pont
A napirend tárgya: Egyéb döntést igénylő ügyek
6/1.) Idegenforgalmi Alap pályázat kiírása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
A napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy 2008. óta Fertőd város képviselő-testülete a helyi turizmust azzal
támogatja, hogy a beszedett idegenforgalmi adót egy pályázat keretében - amennyiben
a pályázók a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelnek - visszajuttatja a
szállásadóknak. A pályázatnál a befizetett adó 100 %-át adja idén is vissza az
önkormányzat, amiről előzetesen a Turisztikai Bizottság döntött, és ennek megfelelően
nyújtotta be a Polgármesteri Hivatalhoz a pályázattal kapcsolatos javaslatát. A
pályázatban nem történt változás az előző évekhez képest, mindössze annyi, hogy
április 30-i határidővel lehet majd benyújtani. Ezt követően májusban - a határozati
javaslatban szereplő - 3 fős bizottság - mely a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Elnökéből, a Turisztikai Bizottság Elnökéből, valamint a szállásadók képviselőjéből
áll - összeül és elbírálja a pályázatokat, melynek eredményeképpen a sikeres pályázók
az előzetes tervek alapján május végén kapják vissza a fejlesztési pénzeket.
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 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
26/2011. (III. 30.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pályázati felhívást
hirdet a városban 2010-2001-ben megvalósuló idegenforgalmi
fejlesztések támogatására.
A pályázatokat 2011. április 1-től április 30-ig lehet benyújtani.
A pályázat forrását a 2011. évi költségvetési rendeletében szereplő
„Szálláshelyek támogatása” terhére biztosítja.
A fejlesztések megvalósulásához a pályázóknak legalább 50 %-os saját
forrást ír elő. A pályázatok elbírálásával ez 3 fős bíráló bizottságot bíz
meg, melynek tagjai a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke, a
Turisztikai Bizottság Elnöke és a szállásadók által delegált személy.
Egyúttal utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati felhívás megjelentetéséről és
az összes benyújtáshoz szükséges dokumentum közzétételéről
határidőben gondoskodjon.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: 2011. április. 1.
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6/2.) J. Haydn Zeneiskola működési költségkülönbözet támogatás módosítása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
A napirend előadója: Horváth Zoltán képviselő
Horváth Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy ezt az elképzelést korábban kétszer már vázolta, és ennek tükrében
született meg a határozati javaslat is.
Az ügy előzménye, hogy Bertha János zeneiskola igazgató jelezte, hogy a zeneiskola
létszáma 187 főről és 123 főre esett vissza, és ezt mindenképpen meg kell állítani.
Ennek érdekében azt a megoldást találták ki, hogy ha a zenei alapképzés a környező
településeken folyna (Fertőszentmiklós, Hegykő, Fertőszéplak), akkor meg lehetne
spórolni a terem és rezsi költségeket, és csak a pedagógus bérét kell finanszírozni. Ez
kényelmes szolgáltatás az ott élőknek, mivel helyben a zenei alapképzést
megkaphatják. Az előterjesztésben szerepel, hogy alapképzésért az önkormányzatok
nem fizetnének költségtérítési díjat, ez csak a szülőket érintené, amit majd a következő
testületi ülésen fogadnának el az igazgató úr javaslata alapján. A szülőket várhatóan
havi 1.000,- Ft térítési díj terhelné, melyért a gyerekeknek és a szülőknek kedvező
áron, kényelmesen, helyben lenne lehetőségük elkezdeni a zenei előképzést. Ennek
eredményeként várhatóan már az első évben 20-25 fő plusz gyermekkel lehetne
számolni.
A hangszeres képzés továbbra is kizárólag Fertődön folyna, és emiatt a működési
költségkülönbözet továbbra is indokolt, aminek a mértékét viszont csökkenteni kellene
40.000,- Ft/gyerek/év összegre. Az elvesztett 20.000,- Ft-ot várhatóan pótolni fogja a
több gyermek után befolyó 40.000,- Ft, de a teljes bevétel két oldalról is
megemelkedne, egyrészt a több gyermek után járó normatíva, másrészt a több
gyermek után befizetett térítési díj formájában. A vázolt koncepció az érintett
önkormányzatokkal egyeztetve lett, amit mindannyian támogattak.
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 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
27/2011. (III. 30.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a J.
Haydn Zeneiskola alapfokú Művészetoktatási Intézmény előképzőseinek
oktatása az Alapító Okiratában jelenleg is szerepeltetett székhelyen és
telephelyeken (Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, Hegykő, Fertőd-Süttör)
újra indul.
A telephelyeken történő oktatás költségeit (infrastruktúra biztosítása) az
érintett települések vállalják, melyről írásban új megállapodást köt
Fertőd Város Önkormányzata minden érintett településsel, aminek
fejében az előképzős gyerekek oktatásáért önkormányzatunk nem kér
működési költségkülönbözetet, így a tanulókat a csak a térítési díj
megfizetése terheli.
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Ennek mértékét a térítési és tandíjrendelet határozza meg, mely jelenleg:
10.500,-Ft/tanév.
A hangszeres képzés továbbra is Fertődön történik, mellyel kapcsolatban
eddig felszámított évi 60.000,-Ft/fő/év működési költségkülönbözet
helyett 40.000,-Ft/fő/év támogatást igényel önkormányzatunk, az
illetékes önkormányzatokkal kötött működési támogatási megállapodás
alapján.
Egyben utasítja a polgármestert, hogy az érintett önkormányzatokat
értesítse a döntésről, valamint gondoskodjon a megállapodások
aláírásáról.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
6/3.) Hulladékudvar kijelölésének ügye
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
A napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy a süttöri településrészen 2004. évi kijelöléssel lett meghatározva a
hulladékudvar helye. A decemberi lakossági fórumon elhangzottakra hivatkozva
emlékezteti a jelenlévőket, hogy új terület kijelölése mellett foglaltak állást a
hulladékudvar részére. Az önkormányzat alaposan körüljárta a lehetőségeket, és
egyeztetéseket folytatott a számba jöhető területek lehetőségeiről. Megkéri Takács
képviselő urat, hogy mint a téma kijelölt felelőse adjon tájékoztatást arról, hogy
milyen elhatározásra jutottak.
Takács György képviselő:
Elmondja, hogy mivel az előterjesztést nem ő készítette és már elmondta a véleményét
ezzel kapcsolatban, ezért nincs hozzáfűznivalója.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy három lehetséges helyszínt vázoltak fel az előterjesztők, mely szerint
az egyik a 090/16 hrsz-ú ingatlan, mely a sütigyár melletti terület, a másik a 07/2 hrszú terület, mely az Eszterházai részen a Jókai utca és a Mikes K. utca csatlakozásánál
található, míg harmadik a 081 hrsz-ú ingatlan a volt dögtér területe, mely a Mező utca
folytatásában egy aszfaltozott út felénél helyezkedik el a szennyvíztisztító telep
irányában.
Köszöni a lakosok segítséget, akik a témával kapcsolatban ötleteket adtak, melyek
alapján az az álláspontja, hogy a lakosság észrevételei alapján támogatott megoldás a
volt dögtér területén történő hulladékudvar létesítés, hiszen megközelítése egyszerű és
gyors. A másik két területről nincs információja, s a tervezetben szereplő 090/16-hrszú területet kijelölését pedig nem ő javasolja, hanem az előterjesztést készítő.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Horváth Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy az előterjesztést a polgármester úr írta alá, és most azt mondja, hogy a
090/16 hrsz-ú területet nem javasolja, amit így nem igazán tud értelmezni. Szerinte a
javaslatban leírt terület ideális, mivel oda már nem kell kiépíteni az infrastruktúrát.
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Kocsis Ferenc polgármester:
Válaszában közli, hogy nem ő készítette az előterjesztést, abban részt sem vett, de az
anyagot polgármesterként neki kellett aláírnia. Javaslatként a 090/16 hrsz-ú terület lett
kijelölve, de ő a lakosság igényeit szem előtt tartva továbbra is a 081 hrsz-ú dögtér
területét támogatja, így módosító javaslatot nyújt be erre.
Garab Gábor Károlyné képviselő:
Kérdezi, hogy ha a dögtérhez kerül a hulladékudvar, ott az infrastruktúra mennyibe
kerülne, ugyanis szerinte a környéken nincs villany és víz.
Kocsis Ferenc polgármester:
Nem hiszi, hogy ez az ő kompetenciájuk, mivel a területet bérbe adják majd a soproni
társaságnak, ettől fogva az ő dolguk lesz kiépíteni az infrastruktúrát (pl. a tervezett
energia-parkot).
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő területeknek a beruházási ügyintéző
mindenféle szempontból utánanézett. Fontos tudni, hogy a javasolt sütigyár melletti
területet rendezési terv módosítás nélkül el lehetne fogadtatni. A rendezési terv
módosítása milliós nagyságrendű összeg lenne, ezért lenne célszerű a 090/16 hrsz-ú
területet választani, mivel ez a költségtakarékos megoldás. A másik két javaslatnál a
rendezési terv módosításon kívül, más költségek is felmerülnének, amik jelentősen
megemelnék a végösszeget.
Takács György képviselő:
Elmondja, hogy a beruházási ügyintézővel megvizsgálták azokat a területeket, amik
számításba jöhettek. A polgármester úr javaslatára válaszolva elmondja, hogy a dögtér
területén nincs infrastruktúra, rekultiválni is kellene azt, amire külön pályázni kellene.
A másik probléma, hogy messze van, s a ráhordási távolság is fontos hiszen olyan
közelségbe kell hozni, hogy a gyalogos is elérje és használni tudja.
A pontosítás végett közli, hogy nem a sütigyár mögötti területről van szó, mivel ez a
terület a Feki előtti úttól balra a Czifra Kft. mögötti 5.600 m2-es iparterületen van. Az
5.600 m2-es területből 1.600 m2-t el lehet venni, és azt a hulladékudvarnak kijelölni.
Az elhangzott eszterházi területen nem lehet megvalósítani a beruházást, mivel az a
tervezett lakóövezet kialakításában érintett terület, s fontos érv, hogy a 090/16 hrsz-ú
ingatlan vonatkozásában nem lenne költsége az önkormányzatnak.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester módosító javaslatként terjeszti elő, hogy a 081 hrsz-ú
terület (volt dögtér) kerüljön kijelölésre a hulladékudvar helyéül.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elutasította a fenti javaslatot.
Kocsis Ferenc polgármester ezután az eredeti határozati javaslatot elfogadásra
ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
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( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadta az alábbi határozatot:
28/2011. (III. 30.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
hulladékudvar helyszínéül a 095/5 hrsz-ú ingatlan helyett, a 090/16 hrszú ingatlant jelöli ki.
Egyben utasítja Kocsis Ferenc polgármester, hogy a Sopron Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulással további tárgyalásokat folytasson, és
ennek folyományaként az eddig megkötött szerződések szükség szerinti
módosításáról gondoskodjon.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos
6/4.) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények munkamegosztási
megállapodásának elfogadása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
A napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy Horváth Zoltán képviselő azzal a kéréssel fordult a hivatalhoz az
intézményvezetők hatásköreivel kapcsolatban - mivel a karbantartási és javítási
munkálatokat az eddigi meg lévő szabályok szerint csak polgármesteri elfogadással
tudták megoldani -, hogy módosítsák úgy a rendszert, hogy ezen feladatokat az
elfogadott költségkeret erejéig önállóan elvégezhessék, mivel így a polgármestert ezzel
is tehermentesíteni lehet. Az intézményekre vonatkozóan a költségvetésben az
előirányzatoknál elfogadtak egy összeget, ezért a polgármesteri kontroll teljesen
felesleges. Ennek érdekében a pénzügyi osztály részéről elkészült az összes
intézményre vonatkozóan egy munkamegosztási megállapodás, amely már ezeket a
szabályokat is tartalmazza. A lényege a szabályzat elfogadásának, hogy az
intézményvezetők az előirányzatok terhére, önállóan tudjanak intézkedni.
Természetesen, ha az intézményvezető túl lépi a költségkeretet, akkor azt jeleznie kell,
amit majd először a Pénzügyi Bizottság, majd a képviselő-testület fog megvizsgálni.
Ezt követően eseti döntésekkel kerül sor a külön pénzek elfogadására.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Horváth Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy az elején tetszett az ötlet, hogy a polgármester figyeli, mint jó gazda,
hogy mozognak a pénzek, az élet időközben viszont nem az ő elképzelését igazolta.
Vannak, amiben azonnal intézkedni kell, mint pld. egy baleset, vagy ha egy zár
elromlik, s emiatt fontos, hogy erről ne kelljen testületi döntést hozni.
Kocsis Ferenc polgármester
Azt kérdezi a jegyző úrtól, hogy ez nem azt jelenti-e, hogy az eddig részben önálló
intézmények önálló intézményé változnak?
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dr. Füzi Norbert jegyző:
Természetesen nem, csak a korábban klasszikus néven ismert részben önálló
intézmény megnevezés, a tavalyi évben bekövetkezett jogszabályváltozás
eredményeképpen önállóan működő költségvetési szervvé változott.
Ez takarja tehát az intézményeket, míg a polgármesteri hivatalt az önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv kifejezés fedi.
Több 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 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
29/2011. (III. 30.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri
Hivatal és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei közti
munkamegosztási megállapodásokat elfogadja.
Egyúttal felhatalmazza aljegyzőt, hogy az előkészített megállapodásokat
az intézményvezetőkkel kösse meg.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: 2011. április 15.
6/5.) Helytörténeti múzeum 2011. évi működtetésének ügye
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
A napirend előadója: Patonai Tamás képviselő
Patonai Tamás képviselő:
Elmondja, hogy korábbi években is nyitva volt a J. Haydn Helytörténeti Múzeum, ezt
szeretnék átalakítani, s ezért Fersch Attilával és Horváth Zoltánnal kidolgoztak egy a
múzeum működését szabályozó tervezetet, ami alapján azt gazdaságosan lehetne
működtetni.
Lényege az, hogy eddig a helytörténeti múzeum volt nyitva, most viszont kinyitnák az
egész Muzsikaházat is, így a vendégnek már az udvaron megkezdődne az épület a
bemutatója, mely kirándulás kb. 1 órás program lenne. A vendégek ide csábítására
alkalmaznának egy vállalkozót, vagy diákot (ez még nem dőlt el), aki a parkolóban
osztaná a szórólapot, amin szerepelne, hogy Fertődön van egy ilyen lehetőség. Aki
Fertődre érkezik és kíváncsi az Esterházy kastélyra, az ezzel kap egy új információt
elérhető áron, akkor ezt meg fogja tekinteni. A felnőtt jegy ára 600,- Ft, a
gyermekjegyé 300,- Ft - mely 6 éves kor alatt ingyenes - lenne, míg a csoportos jegy
12 fő fölött 20 %-os kedvezménnyel járna. Egy busznyi vendég esetén ez akár 21.000,Ft árbevételt is jelenthet naponta, ami hétvégén 3 busz esetén 63.000,- Ft.
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A nyitva tartás úgy alakulna, hogy az előszezonban hétfőn szünnap lenne, kedden,
szerdán, csütörtökön bejelentkezés alapján, viszont pénteken, szombaton, vasárnap
10.00-17.00 óráig megtekinthető lenne, míg főszezonban - a július, július,
augusztusban hónapokban - hétfőn, kedden szünnap lenne, szerdán, csütörtökön,
pénteken, szombaton és vasárnap pedig ugyancsak 10.00-17.00 óráig várná a
látogatókat.
Az előterjesztés részletesen tartalmazza a munkatárs tervezett heti munkaidejét, a
jegyek árát, a marketinghez szükséges szórólap mennyiségét, valamint hogy milyen
nyelven készülne és melyik web oldalakon lenne meghirdetve - Fertő-parton, Fertőd
város honlapján, és a Zeneiskola honlapján -, illetve milyen hirdetőtáblák révén
kerülne kihelyezésre. Úgy gondolja, hogy az ide látogató turisták száma ezáltal
növekedni fog, valamint a Muzsikaház látogatása is rentábilis lesz.
Ide tartozó információ még, hogy szóban már megegyeztek Dr. Varga Kálmán
igazgatóval, hogy az Esterházy kastélyban is lenne ezzel egy 10 %-os kedvezmény,
ami természetesen fordítva is így működne.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Horváth Zoltán képviselő:
Annyi kiegészítést tenne hozzá a marketing részhez, hogy a megnevezése nem
Helytörténeti Múzeum lenne, hanem Haydn Emlékszoba. Fontos, hogy a múzeumnak
lenne egy külön logója, amit Bertha János biztosítana, s amit használnának a
programhoz is.
Patonai Tamás képviselő:
Elmondja, hogy szóban megegyeztek az Esterházy kastéllyal, hogy oda-vissza 10 %-os
kedvezményt kapnának azok a turisták, akik a Haydn Emlékszobában, vagy az
Esterházy kastélyban voltak. Ugyanezt tervezik a Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal és a
Lámpa múzeummal is. A program a múzeumok éjszakáján indulna.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy a Haydn emlékszobát eddig a fertődi lakosok, és az ide érkező
pedagógusok is ingyen látogathatták, kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban mi a javaslat?
Patonai Tamás képviselő:
Elmondja, hogy erről nem volt szó, de véleménye szerint, ha a pedagógus hoz egy
csoportot, akkor neki továbbra is ingyenes lehetne a kiállítás, viszont anélkül neki is
fizetni kell. Javasolja továbbá, hogy a helyiek is változatlanul ingyen jöhessenek, sőt
az összes környező szállásadással foglalkozó személyt is javasolja meghívni egy
ingyenes bemutatóra, hiszen később ők ezt tudnák propagálni a vendégeik számára.
Több 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 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
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30/2011. (III. 30.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a J.
Haydn emlékszobának és a helytörténeti kiállításnak otthont adó
helytörténeti múzeumot a 2011. évben is kinyitja, mellyel kapcsolatban
az idegenvezetői alkalmi állást meghirdeti.
A múzeum üzemeltetésével kapcsolatban várhatóan felmerülő
költségeket a 2011. évi költségvetésének e célra elkülönített
előirányzatából, valamint a jegybevételekből finanszírozza, melyet a
költségvetési rendelet módosításával rendez.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: 2011. április 31.
6/6.) A Fertő-táj Kerékpáros Térség és Kerékpáros-barát Szolgáltató Hálózathoz
történő csatlakozás ügye
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
A napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy 2011. február 7-én Fertőújlakon a Csapody István Természetiskolában
került sor egy megbeszélésre, ahol a környező Fertő-parti és Hanság térségi
polgármesterek és civil szervezetek képviselői voltak jelen, ahol egy
szándéknyilatkozat aláírására került sor. A Fertő-táj Világörökség Magyar Tanács
Egyesület vállalta fel a szervezést azzal kapcsolatban, hogy egy GPS alapú kerékpáros
térképet szeretnének létrehozni. Az ide látogató kerékpáros turisták GPS-én
megjelennének azon környező települések nevezetességei, akik ebben a projektben
részt vennének. Közli, hogy dönteni most csak a csatlakozási szándék kérdésében kell
a képviselő-testületnek, míg a pénzügyi jóváhagyásra csak később kerül sor.
Az előzetes becslések alapján a civil szervezeteknek 30.000,- Ft/év, míg az
önkormányzatoknak 30.000-50.000,- Ft/év hozzájárulást kell majd fizetni.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Patonai Tamás képviselő:
Elmondja, hogy szerinte támogatni kell ezt kezdeményezést, mivel ez egy újabb
turisztikai lehetőség, amiből nem szabad településünknek sem kimaradni. Ha
komolyan gondolják, hogy Fertőd a Fertő-táj fővárosa legyen, akkor ezt a
kezdeményezést meg kell szavazni.
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy mivel nem volt konkrét összeg a javaslatban, s a költségvetésben sem
szerepel erre támogatás, ezért a konkrét döntéshez meg kell határozni annak költségét.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy konkrét összeg meghatározásáról még nincs szó, csak a
szándéknyilatkozat aláírásáról.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
17

Ezt követően Kocsis Ferenc polgármester előterjeszti a következő határozati
javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fertő-táj
Kerékpáros Térség Kerékpáros-barát Szolgáltató Hálózathoz történő csatlakozást
támogatja.
Egyúttal utasítja a polgármestert, hogy az erre vonatkozó szándéknyilatkozat
aláírásáról gondoskodjon.
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 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
31/2011. (III. 30.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Fertő-táj Kerékpáros Térség Kerékpáros-barát Szolgáltató Hálózathoz
történő csatlakozást támogatja.
Egyúttal utasítja a polgármestert, hogy
szándéknyilatkozat aláírásáról gondoskodjon.

az

erre

vonatkozó

Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
6/7.) Támogatási kérelmek elbírálása
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

határozatokat:

32/2011. (III. 30.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
25.000,- Ft-tal támogatja a „Civilek a Fertő-tájért Egyesület” kiadványát.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az egyesületet
értesítse.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
18

33/2011. (III. 30.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
25.000,- Ft-tal támogatja az „Emelj fel emlék” Alapítvány „Jeles
pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében” c. reprezentatív
kiadványának második kötetét.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az egyesületet
értesítse.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
34/2011. (III. 30.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az idei
Bulfest Fesztivál megrendezéséhez 100.000,- Ft támogatást nyújt.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a rendező
Soproni Bolgár Kisebbségi Önkormányzatot értesítse.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
6/8.) Vitéz Károly telekalakítással kapcsolatos kérelme
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:
35/2011. (III. 30.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vitéz Károly és
Vitézné Pászli Katalin fertődi lakosok által tulajdonolt 0221 és 0222
hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos telekhatár-rendezési kérelmet támogatja
oly módon, hogy a fenti ingatlanokat metsző, Fertőd Város
Önkormányzata tulajdonát képező 0223/2 hrsz.-ú ingatlan, illetve
útszakaszért cserébe az önkormányzat részére átengedik a 0235 hrsz.-ú
ingatlannal határos területükből - a 0222 hrsz.-ú ingatlanból - elkészült
kerékpárút részt.
Egyúttal utasítja a polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse, s
gondoskodjon a csereügylet megkötéséről, valamint annak Földhivatali
átvezetéséről.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: 2011. április 30.

19

6/9.) Szabó Géza haszonbérleti kérelme
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:
36/2011. (III. 30.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
tulajdonát képező 4 db tőzeggyári telket ingyen haszonbérbe adja Szabó
Géza Kapuvár-Miklós-majori lakosnak.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződés
megkötéséről gondoskodjon.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: 2011. április 30.
6/10.) A Nakrila Kft. telekalakítási kérelme
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy az előzetes döntésnek megfelelően ezt a napirendi pontot zárt ülésen
tárgyalja a képviselő-testület.
(Zárt ülés)
Kocsis Ferenc polgármester elmondja, hogy az ügyben érdemi határozat nem született.
6/11.) Az általános iskolai digitális táblák elektromos végpontjainak kiépítése
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:
37/2011. (III. 30.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Babos József Térségi
Általános Iskola Fertőd digitális tábláihoz szükséges elektromos
végpontok kiépítésé támogatja, és a kivitelezési munkákhoz szükséges
127.840,- Ft + ÁFA összeget biztosítja.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
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6/12.) Elővásárlási jogról történő rendelkezés
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:
38/2011. (III. 30.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
fertődi 1501/47 hrsz.-ú, a szintén fertődi 724/11/A/30 hrsz.-ú és az
ugyancsak fertődi 1121 hrsz.-ú ingatlanokra fennálló elővásárlási jogával
nem kíván élni.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
6/13.) Informatikai pályázat benyújtása hivatali számítógépekre
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:
39/2011. (III. 30.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Polgármesteri Hivatalok informatikai állományának korszerűsítésére 2
db felújított számítógép, valamint 2 db felújított monitor
vonatkozásában, melyhez szükséges 130.000,- Ft önerőt a 2011. évi
költségvetésében biztosítja.
Egyben utasítja a polgármestert a pályázat határidőben történő
benyújtására.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
6/14.) A Fertőszéplaki Lovasklub támogatási kérelme
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy az előzetes döntésnek megfelelően ezt a napirendi pontot zárt ülésen
tárgyalja a képviselő-testület.
(Zárt ülés)
Kocsis Ferenc polgármester elmondja, hogy az ügyben érdemi határozat nem született.
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6/15.) Rendőrség támogatási kérelme
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:
40/2011. (III. 30.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Rendőrnapra bruttó 65.000,- Ft támogatást nyújt.

a

2011.

évi

Egyben utasítja a polgármestert, hogy a támogatási összeg átutalásáról
gondoskodjon.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
7.) Napirendi pont
A napirend tárgya: Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók
Kocsis Ferenc polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy 2011. március 24-én az önkormányzat fenntartásában
lévő temetőket ellenőrizte az ÁNTSZ, s a feltárt hiányosságok megszüntetése szólított
fel. Elmondja, hogy a Fertőd, Sarródi út 1. szám alatt lévő temetővel kapcsolatban
előírták, hogy a bejáratnál táblát kell kihelyezni, amin a fenntartó adatait, s a temető
nyitva tartását kell szerepeltetni.
Horváth Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy a fentiekkel kapcsolatban ingyen felajánlj egy üveges táblát az
önkormányzatnak.
Patonai Tamás képviselő:
Elmondja, hogy ő is fel tud ajánlani egy táblát erre a célra.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy a takarítást is kifogásolták, s nehezményezték, hogy ravatalozó
helyiség nincs kitakarítva.
Takács György képviselő:
A temető takarításával kapcsolatban közli, hogy a szemét kiürítését a polgármester
úrral megbeszéltek szerint, egy hónapban egyszeri ürítés helyett, minden héten
kiüríteti a Segítő Kéz Szocilis Szövetkezet. Elmondja, hogy Eszterházán a ravatalozó
épületét mindig az takarítja, akinek meghalt a hozzátartozója.
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Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy a takarítást a városüzemeltetési ügyintéző fogja ellenőrzi. Közli, hogy
a Fertőd-tőzeggyár-majori temetőnél is ki kell tenni a táblát, valamint a ravatalozó
mennyezetét valamelyik karbantartóval meg kell javítatni, valamint intézkedni kell
tőzeggyári temetőben hiányzó szemét lerakóhely kialakításáról.
Takács György képviselő:
Elmondja, hogy az eszterházai temetőben lévő 3 db szemetes edényből 1 db-ot ki kell
vitetni Tőzeggyárba, és akkor megoldódik ez a probléma.
dr. Füzi Norbert jegyző:
A témához kapcsolódóan közli, hogy korábban egyesek által kérdésként felvetődött,
hogy jegyzői hatáskör-e az önkormányzat ingatlanjaival kapcsolatos feladatok
megoldása, amiről pontosításként elmondja, hogy ezek a feladatok a polgármester
hatáskörébe tartoznak.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy az ÁNTSZ kéri a temetőkben a WC-k kialakítását is. Közli, hogy az
ÁNTSZ a hiányosságok megszüntetésének határidejéül 2012. december 31-ét
határozta meg.
A háziorvosi rendelők ellenőrzésével kapcsolatban megállapították, hogy a Fertődtőzeggyár-majori épületnek beázik a teteje, ezért tetőfedővel meg kell csináltatni. A
Fertőd, Fő út 2. számú épületnél is ki kell javítani a beázást. A süttöri háziorvosi
rendelőnél is sok gond van, mivel a lépcsőnél látszik, hogy süllyed az épület, a fal
pedig meg van repedve, amivel kapcsolatban statikai szakvéleményt kértek.
dr. Molnár Ferenc Mihály alpolgármester:
Elmondja, hogy mivel az óvodának a tetejét is ki kell cserélni, javasolja, hogy a nehéz
bramac cserép felhasználását ott tervezzék, s az orvosi rendelő tetejét viszont könnyű
tetőszerkezetre, bitumen zsindelyre cseréljék.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy az ÁNTSZ-nek vissza kell jelezni, hogy az állapot felmérés
folyamatban van, és a szükséges intézkedéseket megteszi az önkormányzat.
Garab Gábor Károlyné képviselő:
Elmondja, hogy Patonai Tamás felé még tartozása van az önkormányzatnak 8 db infra
érzékelő kifizetésével kapcsolatban.
Kocsis Ferenc polgármester:
Kérdezi, hogy mekkora összegről van szó?
Patonai Tamás képviselő:
Közli, hogy fejből nem tudja megmondani az összeget, de ő megelőlegezte ezt, így
várja annak kifizetését.
Kocsis Ferenc polgármester:
Jelzi, hogy az összeg soron kívüli kifizetéséről intézkedni fognak.
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dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy a Haydn-sétánnyal kapcsolatban elhangzott, hogy az illatoskert
növényei tönkre mentek, mellyel kapcsolatban javasolja, hogy a növények
gondozásával mindenképpen hozzáértő embereket bízzanak meg.
Horváth Zoltán képviselő:
Közli, hogy a szakközépiskolával már beszéltek róla, hogy a Haydn-sétány
növényeinek gondozásával kapcsolatban szívesen segítenek.
Takács György képviselő:
Elmondja, hogy ő is támogatja a szakközépiskolával történő kapcsolatos felvételt a
Haydn-sétány parkosításával kapcsolatban.
Garab Gábor Károlyné képviselő:
Elmondja, hogy mivel a június 24-i hétvégén három rendezvény (Múzeumok
éjszakája, Ribizli Fesztivál, Bulfest) is lesz, úgy érzi az egyik, a másikat ki fogja
oltani.
Kocsis Ferenc polgármester:
Felmérés szintjén kérdezi, hogy mit szólnának ahhoz, ha május 1-én egy napos
rendezvényt szerveznének, ami maximum este 7 óráig tartana. A rendezvényre
kirakodó vállalkozókat hívnának, és ingyen biztosítanának részükre területet.
Garab Gábor Károlyné képviselő:
Elmondja, hogy a Haydn-sétányon a helyiek is kipakolhatnának, mely rendezvény
előkészítésével szerinte bízzák meg a Bertha Jánost művelődésszervezőt.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy ha nem szednének helypénzt a kirakódóktól, akkor biztos jönnének.
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy mindenképpen célszerű lenne helypénzt szedni, mivel utána még
takarítani is kell, és az is pénzbe kerül.
Kocsis Ferenc polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy a körzeti Vízmű épülő vízvezetéke az ÁgfalvaNagycenk-Fertőd-Pamhagen nyomvonalon lenne. A nyomvonal úgy érinti Fertődöt,
hogy a vezeték a sírdombnál lévő épület északi oldalán jön ki Sarród felől és a
kerékpár út alatt az országhatárig menne. Azt kérte a Pomogyi úton lévő Németh
József által fémjelzett építőközösség, hogy a sírdomb sarkánál olyan műtárgy kerüljön
elhelyezésre, ami a lecsatlakozást lehetővé teszi. Későbbiekben, ha valami katasztrófa
történne, erről lehetne megoldani Fertőd vízellátását, mely így nem is kerülne pénzbe.
Garab Gáborné képviselő:
Elmondja, hogy képviselő társaival együtt egyetértenek ezzel az építőközösség ez
irányú kezdeményezésével.
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Horváth Zoltán képviselő
Elmondja, hogy a reklámtáblák nyilvántartásának szabályozását ki fogja dolgozni.
Közli, hogy a Halbturni kastély teleplakátozta Fertődöt, amihez úgy tudja nincs
engedélye. Kéri, hogy legalább kérjenek az ottani rendezvényekre tiszteletjegyeket,
amit Fertődön ki tudnának a rendezvényeken sorsolni.
dr. Molnár Ferenc Mihály képviselő:
A Halbturni kastélyra hivatkozva elmondja, hogy szerinte el kell menni a kastélyba és
beszélni velük, hogy a fertődi reklámanyagot ők is tegyék ki.
Horváth Zoltán képviselő
Molnár doktornak a felvetésére közli, hogy javasolni szeretné, hogy a polgármester úr
nevében fel kell venni velük a kapcsolatot, és megtárgyalni a fenti problémákat.
Elmondja, hogy kerékpárbolt nyílt Fertődön, de már két táblát is ki tett úgy, hogy
szerinte nincs engedélye.
Szeretné, ha foglalkoznának a Haydn-sétány sétáló utcájának lezárásával, és annak
rendezésével. Mindenképpen minél előbb dönteni kell több a témához tartozó
kérdésben is, mivel az illatos kertben a növények nagy része kiszáradt, s a
villanyszerelésnél is sok mindent kiszedtek. Látja, hogy nagy autók bejárnak a Haydnsétányra, az olaj csöpög a kocsikból, ami tönkreteszi a burkolatot.
A fesztiválok hétvégéje lesz a június 25-i hétvégén, hiszen ekkor lesz a Családi
Lovasnap, ami 3 napos rendezvény, akkor tartják a Múzeumok éjszakáját is, s úgy
tudja, hogy a Bulfest is akkor kerül megrendezésre. A Turisztikai Bizottságban
beszélték, hogy ezeket meg lehetne hirdetni, mivel ez elég komoly vonzerőt jelentene
turisztikai szempontból. Kérdésként merült fel több ember részéről, hogy a
városnappal kapcsolatban mi a szándéka a testületnek?
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy június 24-én lesz a Bulfest.
A városnapra minimális összeglett betervezve a költségvetésbe, így csak sátor nélkül
lehet megtartani a rendezvényt.
Javasolja a május 1-e megszervezését, mivel ez nem kerülne pénzbe, de jó alkalom
lenne arra, hogy a Haydn-sétányt a lakosság belakhatná, és a vállalkozókat is ide
lehetne csábítani. A Haydn-sétány lezárására a költségvetésben szereplő virágtartó
ládákat megpróbálják húsvétra megrendelni.
Röviden itt térne ki arra, hogy takarítási napot szervez az iskola, melyben a lakosság
részvételére is számítanak. A témával kapcsolatban felkéri az iskola igazgatónőjét,
hogy mondjon pár szót.
Garab Gábor Károlyné képviselő:
Elmondja, hogy április 16-án 08.00-12.00 óráig a Fertő-part összes iskolája és a
Hegykői Sólyomvadász és Természetvédelmi Egyesület egy egész Fertő-partos akciót
szervez, mely kezdeményezést támogatja a KPM és Rekultív Kft is.
Itt szeretné kérni a lakosság, és a szülők segítségét is, hiszen ez egy egész napos
program lesz, amire tisztítást, szemétgyűjtést szerveznek egészen Fertőszentmiklóstól
a határig. Közli, hogy több civil egyesület is csatlakozik a kezdeményezéshez.
A játszóterek felújítása is megvalósítható lesz, de ehhez a festékanyagot biztosítani
kellene, mivel ennek a költségét az iskola nem tudja vállalni.
A program folytatása végül a Fitness Fesztivál lesz, azon belül is több egészség
megőrzési programmal. A plakátok már kikerültek, és lehetőség van arra is, hogy
főzzenek a Fitness Fesztiválon, amire lehet jelentkezni.
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Kocsis Ferenc polgármester:
A fentiekre hivatkozva várják a lakosság segítségét is. Elmondja, hogy április elején
megtörténik a játszóterek felülvizsgálata, amit a szakemberek elvégeznek, és majd
akkor látják, hogy melyik játék üzemelhet, és melyik játék az amit festéssel lehet
működőképessé tenni. A festésre váró játékokat április 16-ra elő tudnák készíteni, ami
a kültéri padokra is vonatkozik. Parkosítási munkákat is el tudnák végezni, pld. a
hivatal előtti részen, ahol nincs gépkocsi forgalom.
Patonai Tamás képviselő:
Elmondja, hogy még kidolgozás alatt van az a kezdeményezés, hogy Fertőd város
honlapján Fertőd és a környező községek programja is rajta legyen. Cserében viszont
elvárnák a szállásadóktól az idegenforgalmi adó pontos bevallását. Az elképzelés
szerint, aki 30.000,- Ft alatti idegenforgalmi adót fizet be, az nem lenne jogosult az
oldalon való szereplésre, viszont akinek 25.000,- Ft adó befizetése van, és még hozzá
tesz 5.000 Ft-ot az felkerülhet. Van olyan vállalkozó is, aki 0,- Ft idegenforgalmi adót
vallott be egész évre, ami biztos, hogy nem a valós állapotot tükrözi, ezért kéri a
polgármestertől ennek az ellenőrzését, valamint a szankcionálását. Fertőd város
turisztikai honlapjára nem kerülhet fel az, aki nem a valóságnak megfelelő adatokat
vallja be. Próbálnak egy plusz lehetőséget adni, de ezért cserében vannak elvárásaik.
Horváth Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy a rendszerrel több is probléma is van, hiszen pl.: az illető szállásadó
hirdeti, hogy 44 embert tud elszállásolni, és közben vendégháznak reklámozza az
épületét. Van olyan szállásadó, akinek nem helyben van az ingatlanja, és mégis a
fertődi honlapra került fel, és ott hirdeti magát. Kéri a hivatal segítségét, mivel ez
szakhatósági téma.
Kocsis Ferenc polgármester:
Kérdezi a jegyző úrtól, hogy tudomása szerint a szállásadók, vendéglátók elsőfokú
hatósága a jegyző hivatala ez így van?
dr. Füzi Norbert jegyző:
Válaszában közli, hogy igen.
Kocsis Ferenc polgármester:
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy örömteli momentumként másfél héttel ezelőtt
aláírták a kastéllyal a támogatási szerződést, aminek megfelelően májustól a II.
ütemmel folytatódik a kastély felújítása, ami 2 milliárd Ft-os összegben. Az idei évben
a kastély átalakítása miatt nem tudnak rendezvényeket tartani, mivel a belső termeket
is tatarozzák. Jelenleg a kastély külső tatarozása folyik, de a belső rész is szét van
szedve. Hamarosan a fogadóépület építkezése is megindul, s a bábszínház felújítását is
megkezdik.
A temetési díjak módosítása december megtörtént, de rendeletben nem követte a
térítési díjak visszafizetése.
A temetői kihangosítás még mindig nem valósult meg.
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Horváth Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy a polgármester úrral együtt dr. Varga Kálmánnal tárgyaltak arról,
hogy a kismartoni kastéllyal lehetne egy cserenapot csinálni, aminek keretében az
előre kijelölt napon a kismartoniak ingyen jöhetnének ide, s a fertődi lakosok is oda
ugyan így.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy konkrétan arról van szó, hogy 3 település (Fertőd, Fraknó, Kismarton)
lakosai az un. cserenapon ingyen látogathatnák az Eszterházy nevezetességeket, ami
szerinte kiváló javaslat. Megjegyzi, hogy jó lenne, ha a fertődi lakosok ingyen
látogathatnák a helyi Esterházy-kastélyt.
dr. Füzi Norbert jegyző.
Elmondja, hogy az előző testületi ülésen komoly port vert fel a város-rehabilitációs
pályázatnak a kérdése. A lakosság tájékoztatására elmondja, hogy folytatódik a
projekt, mivel a polgármester végül aláírta a közbeszerzési eljárások kiírására
vonatkozó szerződést, és jövő héttől a kerékpárút és a süttöri templom előtti tér
burkolására vonatkozó közbeszerzési kiírások előkészítése megkezdődik. A jövő héten
sorra kerülő helyszíni szemlét követően minden valószínűség szerint a hónap végén
aláírásra kerül a támogatási szerződés is.
Patonai Tamás képviselő:
Tájékoztatásul közli, hogy a „Kerékpárral a Fertő-tó körül” című kiadvány már
könyvesboltokban is kapható, amiben Fertőd hirdetése is szerepel.
A kiadványból kaptak egy tiszteletpéldányt, amit átnyújt a polgármester úrnak azzal a
céllal, hogy azt a Városi Könyvtár részére átadja.
Kocsis Ferenc polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy az áramszolgáltató váltásával kapcsolatban jelenleg az
a helyzet, hogy az árajánlatok beérkeztek, azokból jelentős megtakarítás nem látszik
realizálhatónak. A szolgáltató-váltás lehetőségét viszont tovább kell vizsgálni.
Közli még, hogy újabb lakás kérelmek érkeztek.
Takács György képviselő:
Elmondja, hogy az újabb lakás kérelmekkel kapcsolatban is tájékoztatni kell a az
ügyfeleket, hogy egyelőre nincs szabad önkormányzati bérlakás.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja még, hogy Németh József bérezését kellene átgondolni, mivel télen fűtőként
dolgozik, nyáron pedig füvet nyír és karbantartási munkákat végez, ezért kérte a
díjazása megtárgyalását.
Garab Gábor Károlyné képviselő:
Elmondja, ha szakembert hív az iskolában elromlott dolgok megjavítására, az 20.000,Ft kiszállási díjat kér, ezért Németh Józsefnek a karbantartási munkákért nettó 20.000,Ft/hó béremelést javasol megadni.
Kocsis Ferenc polgármester:
Tekintettel arra, hogy a képviselők (megszavaztatást követően) mindannyian
támogatták a javaslatot, jelzi, hogy a városgazdálkodás előirányzat terhére intézkedik
az emelt összegű díjazás megadásáról.
27

Kocsis Ferenc polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy meghívást kapott pénteki napra Münchenbe egy
geotermikus energiát előállító üzem meglátogatására, ahova Horváth Zoltán
képviselővel együtt fog elutazni.
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy pénteken Győrben lesz a védőnői körzettel kapcsolatban összehívott
ÁNTSZ egyeztetés, amelyre a kijelölt 3 testületi tag képviseli az önkormányzatot.

Több tárgy nem volt, Kocsis Ferenc polgármester megköszönte a megjelenést, és a
részvételt, s a képviselő-testület nyilvános ülését 16.47 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.
8/2011.számú

MEGHÍVÓ
Fertőd Város Képviselő - testülete

2011. március 30-án (szerda) 15.00 órai
kezdettel Képviselő-testületi ülést tart Fertőd Város Polgármesteri Hivatal
Díszterem (Muzsikaház) amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
NAPIRENDI JAVASLAT:
Tárgy:

Előadó:

1. Egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet
megalkotása

Tulok Viktor
aljegyző

2. A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályairól
szóló 7/2007. (VI.25.) fertődi Ör. rendelet módosítása

Tulok Viktor
aljegyző

3. A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért
fizetendő térítési díjakról szóló 10/2008. (VII.29.) fertődi Ör.
rendelet módosítása

Tulok Viktor
aljegyző

4. A Fertőd, Béke u. 101. szám alatti 433 hrsz.-ú lakóház
ingatlan helyi egyedi védelmének megszüntetése

Tulok Viktor
aljegyző

5. Fertőd Város Önkormányzata 2010-2014. éve közti
időszakra vonatkozógazdasági programjának elfogadása

dr. Füzi Norbert
jegyző

6. Egyéb döntést igénylő ügyek
6/1.) Idegenforgalmi Alap pályázat kiírása
6/2.) J. Haydn Zeneiskola működési költségkülönbözet
támogatás módosítása
6/3.) Hulladékudvar kijelölésének ügye
6/4.) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények
munkamegosztási megállapodásának elfogadása
6/5.) Helytörténeti múzeum 2011. évi működtetésének ügye
6/6.) A Fertő-táj Kerékpáros Térség és Kerékpárosbarát
Szolgáltató Hálózathoz történő csatlakozás ügye
6/7.) Támogatási kérelmek elbírálása
6/8.) Vitéz Károly telekalakítással kapcsolatos kérelme
6/9.) Szabó Géza haszonbérleti kérelme
6/10.) A Nakrila Kft. telekalakítási kérelme
6/11.) Az általános iskolai digitális táblák elektromos végpontjainak kiépítése
6/12.) Elővásárlási jogról történő rendelkezés
6/13.) Informatikai pályázat benyújtása hivatali számítógépekre
6/14.) A Fertőszéplaki Lovasklub támogatási kérelme
6/15.) Rendőrség támogatási kérelme
7. Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók
Fertőd, 2011. március 23.
Kocsis Ferenc
polgármester
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