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A lakosság részéről érdeklődő nem jelent meg.
Kocsis Ferenc polgármester a jelenlévők köszöntése után megállapította, hogy 6
képviselő közül 6 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Kocsis Ferenc polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat:
1.) Közétkeztetési szolgáltatás közbeszerzésének elbírálása dr. Füzi Norbert
jegyző
2.) Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók
Kocsis Ferenc polgármester:
Javasolja, hogy az 1.) napirendi pontot - mivel annak eljárása önkormányzat
vagyonával való rendelkezést érint, melynek nyilvános tárgyalása esetleg üzleti
érdeket sértene - zárt ülésen tárgyalja a testület. Elmondja, hogy a 2.) pontban szereplő
Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók c. napirendet is zárt ülésen kellene
tárgyalni, mivel a témakörök ugyancsak az előbbi kategóriába tartozhatnak.
dr. Füzi Norbert jegyző:
Közli, hogy 2.) napirendi pontként Egyéb döntést ügyeknél - még az így 3.) pontba
kerülő Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók c. napirend előtt - javasolja
tárgyalni a Fertődi Sportegyesület támogatási kérelmét, mivel az ügyben határozatot
kell hozni. Az 1.) pontban szereplő Közétkeztetési szolgáltatás közbeszerzésének
elbírálása c. napirendnek, valamint a 3.) pontba kerülő Egyebek, kérdések,
bejelentések, tájékoztatók c. napirendnek - a polgármester által elmondottak
figyelembevételével - zárt ülésen történő tárgyalásával egyetért.
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Kocsis Ferenc polgármester ezután megkérdezi, hogy a fentieken kívül van-e még
valakinek napirend módosító javaslata?
Miután egyéb napirend módosító javaslat nem hangzott el Kocsis Ferenc polgármester
először szavazásra bocsátotta, hogy 2.) pontként Egyéb döntést ügyek c. napirend
keretében kerüljön felvételre és tárgyalásra a Fertődi Sportegyesület támogatási
kérelme.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a napirend módosító javaslatot.
Kocsis Ferenc polgármester ezután szavazásra bocsátotta, hogy az 1.) pontban szereplő
Közétkeztetési szolgáltatás közbeszerzésének elbírálása c. napirendet, valamint a 3.)
pontba kerülő Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók c. napirendet zárt ülésen
tárgyalják.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a napirend módosító javaslatot.
Mindezek alapján a módosított napirendi javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - a napirendeket elfogadta az alábbiak szerint:
NAPIREND
Tárgy:
Előadó:
1.) Közétkeztetési szolgáltatás közbeszerzésének elbírálása dr. Füzi Norbert
jegyző
2.) Egyéb döntés igénylő ügyek
2/1.) Fertődi Sportegyesület támogatási kérelme
Takács György
képviselő
3.) Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Közétkeztetési szolgáltatás közbeszerzésének elbírálása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
Napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
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Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy az előzetes döntésnek megfelelően ezt a napirendi pontot zárt ülésen
tárgyalja a képviselő-testület.
(Zárt ülés)
Kocsis Ferenc polgármester ismerteti a zárt ülésen hozott határozatot:
121/2011. (XI.14.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testület úgy dönt, hogy az
önkormányzat
tulajdonában
lévő
főzőkonyha
(iskolakonyha)
üzemeltetése közétkeztetési szolgáltatás ellátása tárgyban kiírt
eredményes közbeszerzési eljárás győztesének nyilvánítja a Haydn
Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft.-t, mellyel 36 hónap idejű,
határozott időtartamra szóló szerződést köt.
Egyúttal utasítja a polgármestert, hogy a szerződés aláírásáról
gondoskodjon.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: 2011. november 30.
2.) Napirend pont
Egyéb döntést igénylő ügyek
2/1.) Fertődi Sportegyesület támogatás
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
Napirend előadója: Takács György képviselő
Takács György képviselő:
Elmondja, hogy a Fertődi Sportegyesület póttámogatás kérelmével kereste meg a
képviselő-testületet, melyet megelőzően állásfoglalást kért a Szociális Bizottságtól is.
Közli, hogy jelenleg a Fertődi Sportegyesület működése katasztrofális helyzetben van,
mivel - a sport támogatására korábban adott 2,5 millió Ft támogatás és 600.000,- Ft
póttámogatás helyett - az idei évben csak 2 millió Ft-ot szavazott meg e célra a
testület. A támogatás csökkentése köztudottan nemcsak fenti egyesületet, hanem a
testületi tagoknak adható juttatásokat, valamint az összes civil szervezetet érintette.
A költségvetés elfogadáskor szó volt arról, hogy a II. negyedben próbáljuk az összeget
majd pótolni - mivel annak forrását beterveztük a büdzsébe, azaz költségvetésen belüli
tétel -, aminél a Pénzügyi Bizottságnak javaslattételi szerepe lehet, de a döntés
indítványozását a polgármester teheti meg. Az egyesület vezetőivel folytatott
egyeztetések után látható, hogy fertődi Sportkörnek két alternatívája van, az egyik az,
hogy a jövő vasárnap befejezik a tevékenységüket, a következő pedig, hogy az újabb
kezdés 2012. augusztusában lenne a nulláról. A fentiekben nagy veszélyt lát, mivel, ha
nem történik 8 hónapon keresztül semmiféle sporttevékenység, akkor az alapokról kell
kezdeni az egész folyamatot, valamint a MNG is azt fogja mondani, hogy mivel nem
használják a pálya területét, feltehetően nincs is rá szükségük.
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Megjegyzi, hogy aki nem volt ebben bent, az el sem tudja képzelni, hogy milyen nagy
munka 3 csapatot megszervezni, és ha a helyiséget 8 hónapig nem használják, akkor
annak mi lesz a vége. Szerinte ezt semmiképpen nem szabad megengedni, mondatja
ezt vele a sportvezetői múltja is, melynek során 6 évig volt sportkör elnök, valamint 14
évig elnökségi tag, amikor is Fertőd a megyei I. osztályban játszott, majd utána másfél
éven belül kiesett a csapat.
Jelzi, hogy saját vállalkozásán keresztül annak idején éves szinten kb.: 2 millió Ft-tal
támogatta a fertődi sportot, melyhez hasonló szponzori segítségek nélkül az egész
nehezen működik. Megérti az egyesület problémáját, mivel szezon induláskor több
mint 1 millió Ft-ot (nevezési díj, igazolások, bírók költségei stb.) kell minden évben
kifizetni a Labdarugó Szövetségnek, egy normális edző bére kb.: 70.000,- Ft és akkor
még nem fizettek rezsit. Értékelni kell, hogy ezek a fiatalok szeretnek futballozni, s azt
sem teszi meg mindenki, hogy minden vasárnapját feláldozza azért, hogy legjobb
tudásának megfelelően öregbítse városa hírnevét. Tudja, hogy legalább 5-6 millió Ft-ra
szükség van a legszűkebb keretek között is.
Elmondja, hogy a tavalyi évben hivatalosan 5,4 millió Ft működési költséget mutattak
ki, melyből 2 millió Ft-ot adott az Önkormányzat. Tájékoztatásul közli, hogy sajnos az
egyesület mögül szinte teljesen kimentek az azt támogató vállalkozások. A
Sportegyesületnél a fiatalemberek szívvel-lélekkel tették a dolgukat, de elmondták,
hogy ők tovább a megaláztatásokat nem vállalják. Jelzi, hogy képviselő társai is
többször kérdezték, hogy mit csinál az egyesület a támogatási pénzzel, mellyel
kapcsolatban tudni kell, hogy az Önkormányzatnak a Sportegyesületet a támogatott
összeg erejéig van lehetősége elszámoltatni. A támogatás összegéből kifizetik az
elmaradt számlákat, s a fent említett kötelező költségeket, valamint olyan dolgokat,
amik reményt adhatnak arra, hogy a következő fordulókban olyan eredményeket érnek
el, hogy Fertőd ne essen ki. Javasolja, hogy egy alkalommal az idei évben támogassák
még 1 millió Ft-tal a Sportkört, s a jövő évi költségvetést pedig úgy kalkulálják,
hogyha azt akarják, hogy működjön, akkor legalább 3 millió Ft-ot kell erre a célra
betervezni. Megjegyzi, hogy a környéken pl.: Fertőszentmiklós 8-9 millió Ft-tal,
Fertőendréd 6 millió Ft-tal támogatja a saját sportkörét. A fenti támogatások mellett
működnek a sportkörök, ezért nem érzi irreálisnak a Fertődi Sportegyesület igényét.
Közli még, hogy tegnap írt egy levelet, amiben elköszönt a sportkörtől a képviselői
munkája lezárása kapcsán, amiben egypár dolgot helyre tett, hogy ebből ne legyen
gond. Jelzi, hogy a Pénzügyi Bizottság, s a képviselők is kapnak negatív
megjegyzéseket, mivel nem támogatták jobban a fertődi sportot, melynél korábban
már elmondta, hogy a csökkentés másokra is vonatkozott. A jövendőbeli választásra
kapcsolatban még csak utalást sem tett, viszont azt kérte tőlük, hogy óvakodjanak a
hamis profétáktól, és figyeljenek oda azokra akiknek, a hangja 20 éven keresztül elért
a fülükig és érdemes volt rájuk figyelni.
Elmondja, hogy a MNG úgy képzeli a továbbiakban a futballpálya működését - mivel
nem lesz fogadóépület, és le akarják dózerolni az öltözőt, kocsmát, s a pályán pedig
nem akarnak korlátokat - hogy napközben a pályán sétálhassanak az emberek,
vasárnap pedig ezen a részen futballozzanak. Jelzi, hogy ez így nem működik, mivel
vannak szabályok - pl.: a kötelező védőkorlát -, amik megléte nélkül nem lehet bajnoki
mérkőzést rendezni.
Kéri a testülettől, hogy adják meg a lehetőséget a sportkörnek arra, hogy ne kelljen a
munkájukat újra kezdeni, mivel ez az önkormányzatnak is drága lenne. Tudomásul
kell venni, hogy Magyarországon a kis egyesületeknél a főszponzor mindenhol az
önkormányzat, ha csak nem találnak erre egy nagyobb vállalkozót.
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KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Horváth Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy sokat vitatkozott ebben a témában Takács úrral, de még most az
egyszer - hogy ne menjen tönkre a Sportegyesület - ő is meg fogja szavazni a
támogatást. A jövő évi költségvetésnél viszont elvárja tőlük, hogy olyan akciótervvel
álljanak elő, amiben leírják, hogy milyen marketing, illetve reklám tevékenységgel
kívánják begyűjteni a működéshez szükséges maradék összeget. Jelzi, hogy ő tiszteli
őket, amiért működtetik az egyesületet, de ne felejtsék el, hogy más civil szervezet is
ingyen jár próbákra, fellépésekre, saját erőből csinál meg különböző dolgokat, mivel
ott sincs pénz, s ők mégsem háborognak. Tájékoztatásul közli, hogy a fentiekkel
kapcsolatban csütörtökön folytattak megbeszélést, ahol mindenki elmondhatta a
véleményét, melyeket követően várja tőlük a jövőre vonatkozó megoldási javaslatokat.
Takács György képviselő:
Közli, hogy a fentiekben képviselő társának igaza van, miszerint keresni kell a
megoldást, de úgy látja, hogy rossz úton keresik, mivel itt arról van szó, hogy holnap
fel tudják-e kapcsolni a villanyt.
Patonai Tamás képviselő:
Elmondja, hogy ő személy szerint azt kifogásolja, hogy mindenhol a környéken
vannak ifi csapatok, Fertődön miért nincsen? Az a véleménye, hogy szavazzák meg az
1 millió Ft-ot azért, hogy a pályát ne veszítsék el, de kéri, hogy az legyen a feltétel,
hogy ne vásároljanak serdülő játékosokat, hanem neveljék ki a saját utánpótlásukat.
Takács György képviselő:
Közli, hogy eddig csak ő és a polgármester ült le az egyesület vezetőivel egyeztetni,
ezért kéri képviselő társait, hogy ők is beszéljenek velük.
Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy az biztos, hogy a legtöbb fiatalt megmozgató sport jelenleg is a
labdarúgás. Ha feloszlik az egyesület és elveszítik a fiatalokat, utána majd nehéz lesz
újból összeverbuválni őket. Az pedig egyértelmű, hogy a támogatással mindenképpen
el kell számolni - jelen esetben 3 millió Ft-ig - mely előírás.
Kóródi Sándor képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elnökeként elmondja, hogy Horváth-Dori Zoltán rendszeresen
leveleket írt a fentiekkel kapcsolatban - többször durva hangvételűt is -, hogy miért
akarják a sportkört megszüntetni. Ezzel kapcsolatban beszélt vele és helyre tette a
dolgokat, ami után már udvariasabb hangú levelek érkeztek tőle. Közli, hogy az
egyesületnek rendszeresen voltak soron kívüli kéréseik - pld.: előre utalja az
önkormányzat a támogatást -, amiket ők teljesítettek, ezért úgy gondolja, hogy
elvárható lenne tőlük az, hogy természetesnek vegyék, hogy a Pénzügyi Bizottság be
akar tekinteni a könyvelésükbe.
dr. Füzi Norbert jegyző:
Megjegyzi, hogy fenti helyzetre megoldás lenne, egy az egyesület mellett működő
Számviteli Bizottság létrehozása, mely más sportköröknél is működik. Ők jogosultak
átvizsgálni az egyesület könyvelését pld.: kifizetések, utalványozások, stb. Az
egyesület
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Alapszabályzatába célszerű a fentieket belevenni, és onnantól 3 fős Bizottság is
működik az Egyesület mellett, mely egy évben legalább egyszer átnézi az egyesület
pénzügyeit és jelentést tesz arról az önkormányzatnak is.
Takács György képviselő:
Elmondja, hogy Fertődi Sportegyesület mellett is működik ilyen, és Felügyelő
Bizottságnak hívják. A Sportegyesület hivatalosan működik, és Kovacsics Jenőné
csinálja a könyvelést, ettől függetlenül viszont jogos, hogy a Felügyelő Bizottság
bevonásával az Önkormányzatnak 3 millió Ft-ig köteles az egyesület elszámolni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően Kocsis Ferenc polgármester előterjeszti a következő határozati
javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi
költségvetésében a Fertődi Sportegyesület részére biztosított 2.000.000,- Ft felett
további 1.000.000,- Ft póttámogatást nyújt még az idei évben az általános tartaléka
terhére.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
122/2011. (XI.14.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011.
évi költségvetésében a Fertődi Sportegyesület részére biztosított
2.000.000,- Ft felett további 1.000.000,- Ft póttámogatást nyújt még az
idei évben az általános tartaléka terhére.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Több tárgy nem volt, Kocsis Ferenc polgármester megköszönte a megjelenést, a
részvételt, s a képviselő-testület ülését 10.04 órakor bezárta.
kmf.

Kocsis Ferenc
polgármester

dr. Füzi Norbert
jegyző
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Fertőd Város Polgármestere
9431 Fertőd, Madách sétány 1. Telefon: 99/537-013
21/2011. számú

MEGHÍVÓ
Fertőd Város Képviselő - testülete

2011. november 14-én (hétfő) 09.00 órai
kezdettel RENDKÍVÜLI Képviselő-testületi ülést tart Fertőd Város Polgármesteri
Hivatal kistanácstermében (Muzsikaház), amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIRENDI JAVASLAT:

Előadó:

Tárgy:
1.) Közétkeztetési szolgáltatás közbeszerzésének elbírálása.

dr. Füzi Norbert
jegyző

2. ) Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók
Fertőd, 2011. november 9.

Kocsis Ferenc
polgármester
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