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A lakosság részéről 6 fő érdeklődő jelent meg.
Kocsis Ferenc polgármester a jelenlévők köszöntése után megállapította, hogy 6 fő van
jelen, - Kóródi Sándor és Takács György képviselő igazoltan távol van - az ülés
határozatképes, azt megnyitotta.
A polgármester ezután röviden ismertette az előző testületi ülésen hozott határozatok
végrehajtását.
Kocsis Ferenc polgármester ezután ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat:
Tárgy:

Előadó:

1.) Fertőd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről
szóló 2/2011. (II.16.) rendeletének módosítása

Diczházi Alexandra
pü. osztályvezető

2.) 2011. évi III. negyedévi költségvetési beszámoló

Diczházi Alexandra
pü. osztályvezető

3.) 2012. évi költségvetési koncepció

Diczházi Alexandra
pü. osztályvezető

4.) Az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyása

Tulok Viktor
aljegyző

5.) Város-rehabilitációs pályázat kerékpárút és a süttöri
templomtér kivitelezési munkái közbeszerzésének elbírálása

dr. Füzi Norbert
jegyző
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6.) Egyéb döntést igénylő ügyek
6/1.) Hulladékudvar átterveztetésének ügye
6/2.) Helyi határozatok módosítása
6/2/1.Város-rehabilitációs pályázat
projektmenedzsmenti feladatainak ellátásához
kapcsolódó 107/2011.(IX.28.) önkormányzati
határozat módosítása
6/2/2.Sírhelymegváltás díjkülönbözet visszafizetéséhez
kapcsolódó 99/2011. (IX.5.) önkormányzati
határozat módosítása

Kocsis Ferenc
polgármester
Kocsis Ferenc
polgármester

dr. Füzi Norbert
jegyző

6/3.) A szociális és gyermekjóléti társuláshoz (Kapuvár)
történő csatlakozás ügye

Tulok Viktor
aljegyző

6/4.) Támogatási kérelmek elbírálása

Kocsis Ferenc
polgármester

7.) Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók
Kocsis Ferenc polgármester itt jelzi, hogy 6/5.) napirendi pontként a Pénzügyi Bizottság
által is tárgyalt a süttöri óvoda megrongálódott kerítésének a helyreállítási ügyét szeretné
még a tárgyalandó témák közé felvenni. Ezen kívül közli, hogy a 7.) napirendként
tárgyalandó Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók keretében a Zeneiskola
fuvolaoktatásával kapcsolatos ügyet tárgyalnák, valamint a jegyző úr ad tájékoztatást az
adóbefizetések, helyi adók 2011. évi helyzetéről.
Ezután megkérdezi, hogy a fentieken kívül van-e még valakinek napirend módosító
javaslata?
Horváth Zoltán képviselő:
A felől érdeklődik, hogy Juronits Norbert telekvásárlásával kapcsolatban adott anyagot,
amiről szeretné tudni, hogy mikor tárgyalhatják meg a képviselők?
Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy amikor az anyagot átvette, ki is adta azt az aljegyző úrnak, s Juronits úrral már
akkor megállapodott, hogy a decemberi ülésen kerül napirendire, mivel a téma komoly
előterjesztést igényel, aminek elkészítésére a mostani ülésre nem is lett volna idő.
dr. Füzi Norbert jegyző:
Jelzi, hogy a polgármester által kezdeményezett 6/5.) napirendi pontot felesleges felvenni,
ugyanis a Pénzügyi Bizottság ülésén már elhangzott, hogy az óvoda költségvetési keretéből
- ugyanúgy, ahogyan ez az iskola esetében is történt - ezt a javítást el tudják végezni, annak
előirányzatába belefér, úgyhogy külön költségvetési döntést a téma nem igényel.
Kocsis Ferenc polgármester:
Megköszöni az észrevételt, s tudomásul veszi az elhangzottakat.
Horváth Zoltán képviselő:
Jelzi, hogy az ülésre meghívott Dr. Müller Ibolya közbeszerzési szakértő jelezte, hogy
egyéb elfoglaltságai miatt időben el kell mennie, ezért kéri, hogy az ő közreműködésével
tárgyalandó 5.) Város-rehabilitációs pályázat kerékpárút és a süttöri templomtér kivitelezési
munkái közbeszerzésének elbírálása c. napirendi pontot a testület vegye előre.
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Kocsis Ferenc polgármester:
Jelzi, hogy természetesen előreveszi ezen napirend tárgyalását, s az elhangzottak
figyelembevételével a napirendi javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag - a napirendeket elfogadta az alábbiak szerint:
NAPIREND
Tárgy:

Előadó:

1.) Fertőd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről
szóló 2/2011. (II.16.) rendeletének módosítása

Diczházi Alexandra
mb. pü. osztályvezető

2.) 2011. évi III. negyedévi költségvetési beszámoló

Diczházi Alexandra
mb. pü. osztályvezető

3.) 2012. évi költségvetési koncepció

Diczházi Alexandra
mb. pü. osztályvezető

4.) Az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyása

Tulok Viktor
aljegyző

5.) Város-rehabilitációs pályázat kerékpárút és a süttöri
templomtér kivitelezési munkái közbeszerzésének elbírálása

dr. Füzi Norbert
jegyző

6.) Egyéb döntést igénylő ügyek
6/1.) Hulladékudvar átterveztetésének ügye
6/2.) Helyi határozatok módosítása
6/2/1. Város-rehabilitációs pályázat
projektmenedzsmenti feladatainak ellátásához
kapcsolódó 107/2011.(IX.28.) önkormányzati
határozat módosítása
6/2/2. Sírhelymegváltás díjkülönbözet visszafizetéséhez
kapcsolódó 99/2011. (IX.5.) önkormányzati
határozat módosítása

Kocsis Ferenc
polgármester
Kocsis Ferenc
polgármester

dr. Füzi Norbert
jegyző

6/3.) A szociális és gyermekjóléti társuláshoz (Kapuvár)
történő csatlakozás ügye

Tulok Viktor
aljegyző

6/4.) Támogatási kérelmek elbírálása

Kocsis Ferenc
polgármester

7.) Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Fertőd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.
(II.16.) rendeletének módosítása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: Diczházi Alexandra mb. pü. osztályvezető
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Diczházi Alexandra mb. pü. osztályvezető:
Elmondja, hogy a 2011. évben eddig 3-szor került módosításra a költségvetési rendelet. Első
körben ezt a tagintézményekkel való elszámolások, a 2010. évi normatíva igénylések
elszámolása, valamint a 2011. évi kistérségi normatívák pontosítása indokolta. Másodszor a
második féléves beszámoló egyezősének szükségessége miatt került erre sor, melyben a
MÁK által utalt pótelőirányzatok szerepeltek. Harmadszor pedig a város-rehabilitációs
pályázat költségvetésének módosítása indokolta a változtatást. Közli, hogy a mostani
módosítást az elmúlt időszakban bekövetkezett változások eredményezték, melynek indokai
részletesen bemutatásra kerültek az írásos előterjesztésben. Elsősorban a népszámlálás,
valamint a közbeszerzési pályázatok költségei, valamint a képviselő-testület által meghozott
határozatok összegei kerültek beépítésre. A módosítások hatása 1.893.000,- Ft-tal növelte a
főösszeget, melynél ki szeretné emelni, hogy ezek az Önkormányzat hiányát nem növelték.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
A 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 5 igen szavazattal egyhangúlag - elfogadta Fertőd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (II.16.) rendeletének módosításáról alkotott 17/2011. (XII.1.) önkormányzati
rendeletet.
2.) Napirendi pont
Napirend tárgya: 2011. évi III. negyedévi költségvetési beszámoló
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: Diczházi Alexandra mb. pü. osztályvezető
Diczházi Alexandra mb. pü. osztályvezető:
Elmondja, hogy a beszámoló 2011. január 1-től szeptember 30-áig terjedő időszakra
vonatkozik. Ebben az időszakban az összes bevétel 487 millió Ft, míg az összes kiadás 540
millió Ft volt. Közli, hogy a tárgyévi költségvetés összesített teljesítési adatai a
háromnegyed évnek megfelelő arányban realizálódtak. Néhány tételt kiemel a bevételi és
kiadási oldalon is, ami eltér az átlagostól. Bevételi oldalon elmaradásban vannak a
támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszközök átvételénél, melynek teljesülése 4%-on
áll. Ennek hátterében a város-rehabilitációs pályázat áll, melynek szerződéskötése
decemberre várható és addig a támogatás összeget nem lehet igénybe venni. A kiadási
oldalon szintén jelentős elmaradás tapasztalható a felhalmozási kiadáson belül, szintén a
beruházási soron, ahol csak 5%-ban teljesül az előirányzat. A 6-os számú mellékletbe
részletesen, témánként kerültek felsorolásra a beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos
tételek, ahol a legjelentősebb az EU-s pályázatuk sora. Az Önkormányzatnak likviditási
problémája nem volt az elmúlt időszakban, mivel rendelkezésre álló folyószámlahitele
segítségével jól tudtak gazdálkodni, sőt minden hónapban még lekötött betéttel is
rendelkeztek.
5

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
124/2011. (IX.30.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi III. negyedévi
költségvetési beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
3.) Napirendi pont
Napirend tárgya: 2012. évi költségvetési koncepció
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: Diczházi Alexandra mb. pü. osztályvezető
Diczházi Alexandra mb. pü. osztályvezető:
Elmondja, hogy a koncepció készítésekor még nem állt rendelkezésre a 2012. évi
költségvetési törvény, ezért jogszabályi háttérrel megalapozott számításokat még nem
tudtak az előterjesztéshez mellékelni, csak a törvényjavaslat alapján végzett előzetes
kalkulációkat. Jelzi, hogy ezeknél is csak az összefüggéseket, illetve azokat a tételeket
szeretné kiemelni, amelyek az előző évhez képest jelentősen változtak. A bevételek
meghatározó része az önkormányzatnál az állami normatíva, amit megpróbáltak tervezni, de
mivel még nincs elfogadott költségvetési törvény, ezért jelentős bizonytalanságok vannak
ezeken a sorokon. Közli, hogy ezen belül az átengedett személyi jövedelemadó 2012-re
10,5%-ra csökken, mivel az önkormányzatokat mindig 2 évvel korábbi, azaz 2012-ben
2010. évi településekre bevallott szja illeti meg. A kiadási oldalon a kiemelt előirányzatokat
az előző év adataiból kiindulva tervezték meg, aminél a pénzügyi integrált rendszer tette
lehetővé ezt a naprakészséget. Kiindulásuk a legfrissebb adatokból történt, ezért viszonylag
pontosan tudták tervezni a jövő évi számokat, a dologi kiadásokra vonatkozóan. A dologi
kiadások tervezését meghatározza 2012. évre várható átlagos infláció 3,7%-os mértéke. A
személyi juttatásokat 2012. év várható létszáma alapján tervezték. Fontos változás, amit
mindenféleképpen meg kell említeni, hogy 2012-ben az adójóváírás megszűnik, így nem
csak a közszférában, de a munka világában is kompenzációra lesz szükség, még a 92.000,Ft-ra tervezett minimálbér mellett is. Felhalmozási kiadások között jelentős tételként fog
szerepelni a város-rehabilitációs pályázattal kapcsolatos összeg. Az adósságszolgáltatással
kapcsolatosan elmondható, hogy azon elképzelésekkel, amivel összeállították a koncepciót,
a hiányt nem növelnék. Nagyon fontos, hogy olyan javaslatokat kell kidolgozni és
megtárgyalni, ami bevételnövelő lehetőségeket tartalmaz, illetve ezzel együtt csökkentenék
a kiadásokat. Erre azért van nagyon szükség, mert egyrészt le kellene faragni a felhalmozott
hiányból, másrészt ennek fontosságát a kötvénytartozás miatt is szem előtt kell tartani.
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KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Kocsis Ferenc polgármester:
Közli az eddig elhangzott napirendi pontok vonatkozásában, hogy azokat a Pénzügyi
bizottság a múlt héti ülésén megtárgyalta, s mindhármat támogatta. Jelzi, hogy költségvetési
koncepció elkészítése jelenleg azért nagyon bizonytalan, mivel az önkormányzati törvény és
a közoktatási törvény módosítása folyamatban van, melyekre épül majd a költségvetési
törvény is. Tehát a számok még nem ismertek, ami jelentősen befolyásolja majd mind a
bevételi, mind elsősorban a kiadási oldalt is éppen az oktatási intézmények további sorsa
miatt.
Horváth Zoltán képviselő:
Jelzi, hogy a mostani koncepció azért ilyen általános, mert nem nagyon tudnak miről
beszélni, két kérdése viszont így is lenne. Először is az már nagyjából biztos, hogy a kis
önkormányzatoknak valamilyen szinten valahova csatlakozniuk kell a következő
időszakokban, mert önállóan az önkormányzati törvény tervezett módosítása miatt nem
tudnak tovább működni. Ennek megfelelően, ha ide csatlakoznának néhányan, az komoly
bevétel-növekedést eredményezhetne a városnak. Kérdése ennek kapcsán az lenne, hogy
ebbe a témába az elmúlt időszakba melyik önkormányzattal, milyen mélységig, hogyan
tárgyalt Fertőd városa, mit lehet nekik kínálni, s erre milyen stratégiát dolgozott ki a
polgármester?
A másik kérdése pedig az lenne, hogy - ha jól emlékszik - az SWR Bauconsulting Kft.-nek
volt egy olyan felajánlása, hogy ha elindulnak a tervezett, s megpályázott energetikai
projektek, akkor létrehoznak Fertődön egy energia irodát, egy tanácsadóval, aminek azért
jövő évben nagyon jó lett volna már tevékenykedni. Ez különösen indokolt annak fényében,
hogy egyrészt minden lakó, cég, intézmény próbálja az energiaköltségeit racionalizálni,
amihez a tanácsadás, a segítség szerinte elengedhetetlen, másrészt annak bevételi vonzata az
önkormányzat kasszáját bővítené. Nem látja ezt az irodát, ezért érdeklődik, hogy van-e erről
valami információ?
Kocsis Ferenc polgármester:
Elsőként az energia irodával kapcsolatos kérdésre reagálna, melyről két testületi üléssel
ezelőtt a cég ügyvezetője, Gangl úr bejelentette, hogy egyelőre ennek létrehozására nem
kerül sor, mivel az erre beadott pályázatot forráshiány miatt elutasították.
A másik kérdésre vonatkozóan közli, hogy körjegyzőségek létrehozására kerül sor,
melyekről a híradásokból már tudni, hogy bármi koncepció kerül elfogadásra nagyon nagy
valószínűséggel ki fogják jelölni, hogy melyik település kihez csatlakozhat. Emlékeztet,
hogy sokáig volt szó arról, hogy Sarród község csatlakozik Fertődhöz, de végül
visszaléptek, s végül Fertőszéplakkal hoztak létre körjegyzőséget. Véleménye szerint az új
önkormányzati törvény nagy valószínűséggel befolyásolni fogja azt, hogy egyáltalán kihez
lehet csatlakozhatni, ezért meg kell várni annak elfogadását. Semmi értelme előre menni,
mert állítólag kötelezni fogják az önkormányzatokat valamilyen megoldásra.
Horváth Zoltán képviselő:
Megjegyzi, hogyha a polgármester azt állítja, hogy nincs értelme, akkor hogy lehet az, hogy
azt hallják, hogy Petőházán, vagy Fertőszentmiklóson már tárgyalnak. Már szervezkednek
jobbra-balra a kicsi önkormányzatok, tehát Fertődnek olyan ajánlati csomaggal kéne ezen
településekhez odamenni, ami azt mondja, hogy mi az, amiért nekik érdemes lenne
városunkat választaniuk. Tudja, hogy ennek megbeszélését nem ezen ülésen kell megtenni,
de az előkészületet még idén meg kell kezdeni.
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Kocsis Ferenc polgármester:
Feltételezi, az több helyen is elhangzott, hogy Sarród miért ment el Fertőszéplakhoz, amibe
viszont nem kíván mélyebben belemenni. Közli, hogy amennyiben kötelezik őket, hogy
kihez csatlakozhatnak, akkor onnantól kezdve nincs miről beszélni, a másik oldal viszont,
hogy ki mit tud felajánlani. Nem tudja, hogy 19 nap távlatából érdemes-e ezzel
különösebben foglalkozni, mindamellett, hogy a Sarród, amikor kinyilvánította, hogy nem
akar ide jönni, bizonyára oka volt rá.
Horváth Zoltán képviselő:
Jelzi, hogy az egy éve volt.
Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy tavasszal történt, március magasságában, s nem más szelekről van szó, hanem
arról a gazdasági, anyagi helyzetről, ami azóta sem változott. Még egyszer mondja, hogy
szerinte így ennek elé menni értelmetlen, mivel egyértelműnek gondolja, hogy egy
Fertőboz, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő lobbizik, hogy ezen települések Hegykőhöz
csatlakozzanak, amíg viszont az sincs eldöntve, hogy 3.000, vagy 2.000 fős - jelenleg ez a
tervezett verzió - lakosság létszámokhoz kötik ezt, addig egyeztetni szerinte teljesen
felesleges. Tervbe van tehát az - komoly szándék van arra -, hogy előírják, hogy kihez lehet
csatlakozni, így viszont lehet, hogy Sarród nem csatlakozhat például Fertőszéplakhoz, mert
nem határos.
Horváth Zoltán képviselő:
Megjegyzi, hogy ilyenek mindig is voltak, mármint, hogy bizonyos határoknak meg kellett
lenni. Az a lényeg, hogy ez az ő javaslata - nem tudva a többi testületi tag e témával
kapcsolatos álláspontját -, s ha a többiek ezt nem úgy gondolják, akkor nem szaporítja
tovább a szót. Úgy érzi viszont, hogy ez kardinális kérdés, aminek legalább az alapjait át
kéne beszélni, meghatározni azt a csapatot, azt a bizottságot, aki ezt lefolytatja, elkezdi. Úgy
érzi, hogy ez nagyban meg fogja határozni Fertőd város jövőjét, amin természetesen lehet
üldögélni még egy ideig, az ő véleménye viszont az, hogy meg kell tenni az első lépéseket.
Kocsis Ferenc polgármester:
Válaszában közli, hogy véleménye szerint először is saját dolgaikat próbálják meg
egyenesbe tenni. A másik, hogy tényleg 19 nap távlatában beszélgetnek erről, 19 nap alatt
szerinte már sok mindent nem lehet elérni ez ügyben, mindamellett, hogy ténylegesen szó
volt polgármesterek között a csatlakozási lehetőségekről, de senki nem nyilvánította ki
valamelyik település melletti elkötelezettségi szándékát az ő ismeretségi körében.
Garab Gábor Károlyné képviselő:
Közli, hogy Horváth képviselő javaslatát támogatja. Hallott dolgokat, és mint
intézményvezető is fontosnak tartja, ha lenne valamilyen alapkoncepciója Fertőd városának,
hogyha elfogadják a törvényt, akkor elő tudjanak állni valamivel, s ne akkor kelljen az
alapoktól indulni. Tehát ő is azt támogatja, hogy legalább az egyeztetési alapokat fektessék
le, az irányokat határozzák meg, hogy merre szeretnének haladni, mert ha ezt nem teszik
meg mielőbb, lehet hogy már késő lesz. Fontosnak tartja, hogy mindenképpen elinduljanak
valamerre. Valóban hallani már különféle településeknek a szerveződéséről, de hogy a
járáshatárokat hol helyezik el, hol húzzák meg, azt még valóban nem lehet tudni.
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Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy elég gond az nekünk, hogy például egy fertőszentmiklósi iskola többet tud
nyújtani a tanulóinak, mint a fertődi. Külön szerencsének tartja, hogy Röjtökmuzsaj község
Ebergőccel együtt a fertődi iskolához tartozik, s remélik, hogy itt is maradnak. De az iskola
egy másik irányú téma, tehát az önkormányzatot ilyen szempontból nagy valószínűséggel
nem fogja érinteni. Másrészt jelzi, hogy az iskolának is nagyon komoly dolga lesz jövőre.
Garab Gábor Károlyné képviselő:
Az elhangzottakra reagálva jelzi, hogy önkormányzat és iskola azért szorosan összefügg.
Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy ez így van, de más a helyzet, ha az iskolákat államosítják, mert akkor az a
„véget” jelentheti nekünk, sajnos.
Horváth Zoltán képviselő:
Közli, hogy ebből is látszik, hogy komoly a tétje ennek a kérdésnek. A felől érdeklődik,
hogy hány gyerek jár a fertődi iskolába?
Garab Gábor Károlyné képviselő:
Jelzi, hogy nagyon nem mindegy, hogy az intézményi társulásba a fertődi iskolarészen
működő osztályokban tanuló gyerekeknek közel a fele nem helyi. Tehát Fertődnek közel
sem mindegy, hogy kivel lépnek intézményi társulásba, mert abba a pillanatban veszélybe
kerülhet az iskolájuk. Közli, hogy - a jogszabályi előírások alapján - ha párhuzamos
osztályokat nem tudnak biztosítani, abban a pillanatban, mint városi iskola megszűnnek
létezni. Tehát óriási szükség van arra, hogy megkeressék a településeket és próbáljanak
előzetesen lobbizni.
Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy ez jogos, de az Önkormányzat részéről abba kéne lobbizniuk, hogy valamilyen
módon próbálják megtartani az iskolát. Megjegyzi, hogy volt arra egyfajta ígéret, hogy a
városoknak esetleg lesz módjuk az iskolájuk megtartására, de mivel ez is a december 19-i
határidőhöz kötődik, addig gyakorlatilag nincs miről beszélni. Sajnos jobban szeretné azt
mondani, hogy az iskola a városé marad, és úgy üzemeltetik tovább az iskolájukat, ahogy
eddig, de ez ügyben egyenlőre nem tud semmi biztosat mondani. Ez a kérdés még a
költségvetési koncepciótól is jóval távolabbra mutat.
Patonai Tamás képviselő:
Kérdezi, hogy akkor kaptak-e erre a kérdésre választ?
Horváth Zoltán képviselő:
Közli, hogy a polgármester által elmondottak alapján az „ej rá érünk arra még” című választ
kapták. Megjegyzi, hogy Széles Sándor kormánymegbízottnak jó pár levelet írt a
polgármester, de egyről sem tud, amit Fertőendrédnek, Agyagosszergénynek, Sarródnak,
vagy a többi településnek írt volna, amiben egy ilyen jellegű megkeresés, vagy egy
beszélgetés, vagy egy közös testületi ülés összehívása szerepelt volna.
Kocsis Ferenc polgármester:
Még egyszer elmondja, hogy nincs miről beszélniük, amíg az egész kérdés úgy ahogyan
van, a levegőben lóg.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
125/2011. (IX.30.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési
koncepciót elfogadta.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
4.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy az önkormányzat belső ellenőrzését immár jó néhány éve a Sopron-Fertőd
Többcélú Kistérségi Társulás keretében látják el. Konkrétabban úgy, hogy Sopron Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Revizori Csoportja látja el a kistérséghez tartozó
településeknek ezt a feladatát. Jelzi, hogy azért kicsit bonyolultabb a kérdés, mivel ezt a
tervezetet ők elkészítik, nekünk kell pedig jóváhagyni. Ezzel viszont még nincs vége az
ügynek, hiszen miután majd minden település elfogadta a magáét, akkor még a Társulási
Tanácsnak is jóvá kell hagyni az egészet. Közli, hogy az elkészített tervezet alapján látható,
hogy jövőre önkormányzatunkat érintően egy téma és egy komplex ellenőrzés várható. A
téma ellenőrzés az első félévben 4 revizori napot vesz igénybe, míg a komplex ellenőrzés az
érdekesebb, amire a második félévben már 19 revizori napon kerül majd sor. Az
elmondottak ismeretében javasolja a tervezetet elfogadását.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Kocsis Ferenc polgármester:
Megjegyzi, hogy végül is arról van szó, hogy a belső ellenőrzést Fertődön nem az
Önkormányzat saját hivatali szervezetével látja el, hanem a Sopron-Fertődi Többcélú
Kistérségi Társulás szervezetén keresztül, melyre jogszabályi lehetősége van.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
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Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
126/2011. (IX.30.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő
tartalommal jóváhagyja az Önkormányzat 2012. évi Stratégiai Ellenőrzési
Tervét, valamint Éves Ellenőrzési Tervét.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal
5.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Város-rehabilitációs pályázat kerékpárút és a süttöri templomtér
kivitelezési munkái közbeszerzésének elbírálása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
dr. Füzi Norbert jegyző:
Közli, hogy elérkeztek a város-rehabilitációs pályázat újabb építési beruházásának az
elbírálásához, azaz a régóta tervezett süttöri kerékpárút és süttöri templomtér kivitelezési
munkáinak a közbeszerzési döntése van soron a mai testületi ülésen. Az előterjesztésből is
kiderül, hogy a közbeszerzési szakértőnk dr. Müller Ibolya az önkormányzat közbeszerzési
szabályzata alapján elkészítette a kiírást, melyre az ajánlattételi határidőig, azaz november
14-ig 6 cég vásárolta meg a pályázati dokumentációt, melyek mindegyike adott is ajánlatot.
A bontást követően hiánypótlást 4 cég kapott, amit mindannyian teljesítettek. Ezután a
szakértő asszony előkészítette a közbeszerzési bíráló bizottságnak az anyagot, melynek
ülésére a testületi ülést megelőző órában került sor, aminek eredményéről dr. Müller Ibolya
tájékoztatja a testületet.
dr. Müller Ibolya közbeszerzési szakértő:
Közli, hogy - a jegyző úr által elmondottaknak megfelelően - 6 pályázat érkezett be a
kiírásra. Elmondja, hogy az ajánlati összegek között elég nagy szóródás mutatkozott. A
legolcsóbb ajánlati ár - ebbe mindig nettó összeg értendő - 37 millió Ft, a legdrágább pedig
54 millió Ft volt. Jelzi, hogy a közbeszerzési törvénynek erre vonatkozóan van egy
szabályozása, hogy ki kell számítani ilyen esetben egy számtani átlagot, melynél a két
szélső értéket, tehát a legolcsóbbat és a legdrágábbat el kell hagyni. Ha attól a szélső értékek
15%-kal eltérnek, akkor tőlük indoklást kell kérni, hogy az árak miért kimagaslóan magas,
vagy kimagaslóan alacsonyak. Ennek ellenére, hogy ilyen nagy a szóródás, még sincs meg
ez az eltérés, tehát erre vonatkozóan indokolást bekérni nem kellett. A kiírásnál a másik
bírálati szempont az volt, hogy milyen jótállást vállalnak rá, mert egy dolog, hogy hány Ftért végzik el a munkát, de fontos az is, hogy hogyan. Sok esetben ugyanis az alacsony
árhoz, ha alacsony jótállás társul, akkor pénzt veszítünk. A maximumként behatárolt
jótállási idő, amit vállalni kell, 84 hónap volt, ami útépítéseknél bevett dolog. Megjegyzi,
hogy egy ajánlattevő kivételével mindenki megajánlotta a 84 hónapot. A 3. bírálati
szempont pedig a kedvezőbb teljesítési határidő volt, oly módon, hogy a kiírás szerint a
munkát júliusra kell elvégezni, s ehhez képest kellett meghatározni, hogy mennyivel
korábban készülnének el a beruházással.
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Ennek megadásánál figyelembe kell venni, hogy téli időszakban - mivel decemberben a lesz
a munkaterület átadása - csak előkészítő munkálatokat lehet végezni, a tényleges munkát
február végén, vagy márciusba lehet elkezdeni. A kiadott bírálati szempontok alapján a
kiadott súlyszámmal elvégezte a pontozást, és a pontozás eredménye alapján a
legkedvezőbb ajánlatot a Vértes Útépítő Szolgáltató Kft. tette 837 ponttal, míg az őt követő
legkedvezőbb ajánlattevő a Magyar Aszfalt Kft. volt 806 ponttal. A Magyar Aszfalt Kft. egy
rövidebb teljesítést vállalt, viszont az ő ára magasabb volt. Nála a téli munkavégzést az
indokolja, hogy olyan adalékanyagot használ betonba, ami téli időszakba is lehetővé teszi
ezt. Úgy ítéli meg, hogy igazából a téli időszakban aszfaltozni még náluk a még kedvezőbb
határidő mellett se kell. A közbeszerzési bíráló bizottság az anyagot áttekintette, javaslatuk
az, hogy állapítsák meg, hogy az eljárás eredményes volt, s annak nyertese a tatai székhelyű
Vértes Útépítő Szolgáltató Kft., nettó 37.730.040,- Ft vállalási árral. Elmondja még, hogy
készült egy összegzés az ajánlatok elbírálásáról, ami ezeken az adatokon túl azt tartalmazza,
hogy az ajánlatkérő az ajánlatok felülvizsgálatát elvégezte, s mindegyik ajánlattevő ajánlatát
a szerződés teljesítésére alkalmasnak és egyéb szempontból is érvényesnek találta. A kiírás
szerint a szerződéskötésre december 12-én kerülne sor, ami azért szerencsés, mivel a
támogatási szerződés aláírásra csak december 6-án kerül sor, így tehát nem kell feltételes
szerződést kötni a nyertes ajánlattevővel.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
dr. Füzi Norbert jegyző:
Közli, hogy rövid kiegészítést szeretne tenni a lakosság tájékoztatása végett, mivel nagyon
sok embert érdekel a kerékpárút. Jelzi, hogy e következő projekt elemként mindig
kerékpárutat mondanak, de ezzel a pályázati kiírással együtt a süttöri templom előtti
térrendezést is megpályázták a kivitelezők. Tehát a nyertes Vértes Útépítő Szolgáltató Kft. a
kerékpárút építéssel együtt a süttöri templom előtti térrendezést is megvalósítja. Nagyon
fontos elmondani, hogy a város-rehabilitációs pályázatba beépített költségvetési tétel
alapján annyi megállapítható, hogy a nyertes pályázó a tervezői számítások alapján
megbecsült költségvetéshez képest kb. bruttó 5-6 millió Ft-tal adott kedvezőbb ajánlatot.
Elmondja, hogy amennyiben nem lesznek egyéb fennakadások, vagy vállalkozói
szerződésmódosítást szükségessé tevő dolgok, akkor ez az összeg a későbbiekben - akár a
költségvetés átcsoportosításával - a jóval nagyobb falatú Kulturális és Szolgáltató Központ
építésénél is előnyös lehet, amit mindenképpen pozitív dologként kell értékelni. A másik
pedig, hogy a szerződés aláírását követően elkészítenek egy a beruházásra vonatkozó rövid
tájékoztatót, ami a kerékpárút, illetve a térrendezés azon legfontosabb paramétereit fogja
tartalmazni, ami mindenki számára egyértelműek.
dr. Molnár Ferenc Mihály alpolgármester:
A felől érdeklődik, hogy az ajánlattevők valamilyen referenciamunkával szolgáltak?
dr. Müller Ibolya közbeszerzési szakértő:
Közli, hogy a kiírás szerint referenciáknak az ajánlattevők megfeleltek, tehát pénzügyileg, s
gazdaságilag egyaránt alkalmasak a szerződés teljesítésére. Referencia mindig annyi lehet,
amennyit kérnek, tehát nem kérhetnek 40 milliós munkánál 100 milliós referenciát, de 40
milliósat igen, s azt meg is tették a kiírásban. Szakmai referenciaként írták elő a felelős
műszaki vezető meglétét, amely követelményeknek ugyancsak megfeleltek. Ide
vonatkozóan kiegészítésként elmondaná, hogy a templom előtti térburkolat 310 m2
járdaburkolat lesz, 130 m csapadékvíz csatorna 8 db víznyelővel, míg a kerékpárút egy 1451
m hosszú útszakasz.
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Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy gyakorlatilag a templom előtti térburkolás a süttöri Szent András templom előtt
az autóbusz megállóig bezárólag lévő részt jelenti. Referenciát természetesen ki kell kötni,
mert a beruházó jól felfogott érdeke, hogy olyan vállalkozót hozzon, aki adott nagyságrendű
munkával már megbirkózott.
Patonai Tamás képviselő:
A felől érdeklődik, hogy a nyertes cég milyen kezdési és befejezési időpontot ajánlott meg?
dr. Müller Ibolya közbeszerzési szakértő:
Válaszában közli, hogy a munkaterület átadása decemberben lesz, míg a befejezése - ha
július 30-ból visszaszámolnak 90 napot, akkor - április 25, de ha egy napot tévedett, akkor
elnézést kér.
Kocsis Ferenc polgármester:
Megjegyzi, hogy várhatóan március 15-étől már jó ütemben tudnak építeni, így ez az idő
elég lesz rá.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot
123/2011. (IX.30.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A
városközpont megújítása Fertődön” című NYDOP-2009-3.1.1/A-09-2f-20100001 azonosító számú nyertes város-rehabilitációs pályázata kerékpárút
építése és a süttöri templom előtti tér burkolása tárgyban kiírt eredményes
közbeszerzési eljárás győztesének nyilvánítja a Vértes Útépítő Szolgáltató
Kft-t.
Egyúttal utasítja a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződés aláírásáról
gondoskodjon.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: 2011.december 12.
6.) Napirend pont
Napirend tárgya: Egyéb döntést igénylő ügyek
6/1.) Hulladékudvar átterveztetésének ügye
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
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Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy - mint ismeretes - még 2010. december 14-én tárgyalta a testület ez ügyet és a
96/2010-es határozatban a süttöri 095/5 helyrajzi számú ingatlant - ami a Dózsa György
utca mögötti terület - hulladékudvar kialakítása céljából, tartós használatba adta a Sopron
Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak. Ezt követően még 2010.
decemberében 148 db tiltakozó aláírást gyűjtöttek a süttöri városrészen lakók, melyben
kérték a hulladékudvar más helyszínen történő megépítését. Ez ügyben egy lakossági fórum
került megtartásra, melyet követően a testület 2011. március 30-án 28/2011-es számú
határozatában döntött arról, hogy új helyszínen történjen a hulladékudvar kialakítása. Ez a
meglévő helyszíntől körülbelül 300-400 méterre van a lakótelep irányába, a sütigyár
mögötti területen. Jelzi, hogy egyeztető tárgyalásokat folytatott a beruházás kiviteli terveit
készítő vállalkozással, ugyanis azzal, hogy új helyszínre kerül a hulladékudvar, ez magával
vonja azt a követelményt, hogy a meglévő kiviteli tervet adaptálni kell az új helyszínre. Ez
annyit jelent, hogy az ottani ingatlan alakjához hozzá kell igazítani a hulladékudvar adott
területét, ami a kisebbik gond, a nagyobbik az, hogy a közműcsatlakozásokat - tehát víz,
villany, csatornacsatlakozásokat - viszont be kell tervezni. A kiviteli terv készítését,
adaptálását a korábbi tervező cég - aki a projekt terveit készítette Sopronnak - ezt 800.000,Ft bruttó tervezési díjért vállalta. Emlékeztetőül elmondja, hogy szeptember 5-én képviselőtestületi ülésre vitte a témát, miszerint a terveztetést rendeljük meg, amivel kapcsolatban elsősorban az összeg Társulás által történő átvállalását illetően - a képviselők további
egyeztetést írtak elő. Az előterjesztéshez csatolta Mágel Ágost elnök válaszát, aki azt írja,
hogy ezt a tervezési díjat nem hajlandók átvállalni, azzal indokolva, hogy ez a tervezési díj a
futó, megnyert projektben már nem számolható el. Emiatt személy szerint azt javasolja,
hogy az időt tovább ne húzva a kiviteli tervek készítését a 800.000,- Ft-os tervezési díjért
sürgősen rendelje meg az önkormányzat, amit a Soproni Víz-és Csatornamű Zrt.-től
származó bérleti díj terhére. Megjegyzi, hogy fenn áll annak a veszélye, hogy amennyiben a
kiviteli terv nem készül el, anélkül nem lehet új helyen a beruházást indítani, viszont ha a
kiviteli terv elkészül, akkor Sopron hajlandó a projektet finanszírozni. Annyit szeretne még
az elmondottakhoz hozzátenni - amit már a korábbi testületi ülésen is jelzett -, hogy a
korábbi helyszín, azaz a 095/5-ös helyrajzi számú területnek - ami pillanatnyilag egy
hulladéklerakóként funkciónál - a rekultivációja mindenképpen megtörténik egy Sopron
által megtervezett másik projekten keresztül.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Horváth Zoltán képviselő:
Jelzi, hogy sok választási lehetőségük véleménye szerint nincsen, annak
figyelembevételével, hogy a lakosság érdekét is figyelembe vegyék, mivel megígérték
nekik, hogy más helyre teszik a hulladékudvart, amire viszont rendkívül nagy szükség van.
Igaz ez különösen annak fényében, hogy most - hogy a területen nincsenek fák és lombok látható jól, hogy mennyi szemét van az említett területen, aminek egy jelentős része
lerakható lenne a hulladékudvarba. Javasolja, hogy mivel a hulladékudvar létrehozása
elengedhetetlen, terveztessék meg azt mindenképpen. Megjegyzi, hogy a Társulás felé ezt a
kört meg kötelességük volt megfutni, mert ha végül is bevállalták volna az összeget, akkor
jól jár az önkormányzat.
Garab Gábor Károlyné képviselő:
Ő is javasolja, hogy mindenképp meg kell rendelni a terveztetést azzal együtt, hogy
változatlanul kitart azon álláspontja mellett, miszerint a Társulás képviselői a fertődi
egyeztetésen szóban megígérték, hogy ők fogják ezt finanszírozni, ezért jó lenne egy ott
készült bármilyen írásos anyaggal, vagy videó felvétellel őket szembesíteni.
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Kocsis Ferenc polgármester:
Jelzi, hogy sem jegyzőkönyv, sem videó felvétel arról a megbeszélésről nem készült.
Többletinformációként viszont azt el tudja mondani, hogy a soproni jegyző vezette csoport
elzárkózott ennek a finanszírozásától, elsősorban azért, mivel nem csak Fertődön, hanem
több más településen is a lakók jelezték, s nem tetszésüket nyilvánították ki a meglévő,
tervezet hulladékudvar helyekkel kapcsolatosan és nem akarnak arra precedenst teremteni,
hogy ha egy helyen hozzájárulnak és finanszírozzák a változtatást, akkor az összes többi
település ugyanúgy ezt kérhetné.
Garab Gábor Károlyné képviselő:
Közli, hogy ez így teljesen jogos, de úgy emlékszik, hogy Süttörön is elhangzott a soproniak
említett kijelentése, s ott viszont már Baa Károly készített videó felvételt az Info Tv-nek.
Kocsis Ferenc polgármester:
Jelzi, hogy ott viszont sem Mágel Ágost úr, sem Dobos József jegyző nem volt a helyszínen.
Garab Gábor Károlyné képviselő:
Közli, hogy Rétfalvi úr viszont ott volt.
Kocsis Ferenc polgármester:
Jelzi, hogy az említett személy beruházóként szerinte nem nyilatkozhat, mindamellett most
az kérdés, hogy indítsuk el a tervezést. A képviselő asszony jelzésével egyetért, amiről
utána még lehet - sőt érdemes is - beszélgetni, különösen, mivel pénzről van szó.
Dr. Molnár Ferenc Mihály alpolgármester:
Elmondja, hogy - ha emlékeznek rá - volt egy ötlete, miszerint ha az eredeti helyszínt
amúgy is rekultiválják, és azt építési telkekként kedvezményesen értékesítik a fiataloknak,
abból az összegből bőven tudják fedezni az átterveztetés költségét. Annyit azért szerinte
lehet kérni - bár nem tudja, hogy a költségvetést mennyire érinti -, hogy esetleg a Társulás
előlegezze meg a tervezés költségét, amit aztán az ottani telkek eladásából befolyt összegből
tudnak majd fedezni. Ha annyira sürgős nekik, akkor csinálják, ha annyira meg ráérünk,
akkor - különösen, ha más települések is tiltakoznak - valami komoly gond van szerinte
ezzel az egész rendszerrel. Megjegyzi, hogy csak remélni tudja, hogy tényleg úgy fog
működni, ahogy reklámozták, tart viszont azért attól, hogy sajnos ez nem úgy van KeletEurópában, mint tőlünk nyugatabbra. Jelzi, hogy a győrit is leégették és egyéb helyekről is
hallott ilyen szörnyű történeteket. Bízik benne, hogy itt kulturáltabb a lakosság és majd úgy
használja, ahogy azt eredetileg elképzelték. Szerinte egy ilyen - láttuk a képeket, meg a
vetítést - udvarnak az áttervezése annyiból áll, hogy fotóshoppal csak áthelyezik, mivel az
egy téglalap alakú valami és mivel az új hely környékén is teljesen közműves dolgok
vannak, nem hiszi, hogy ennek az áttervezése komoly dolog lenne. Az ő javaslata tehát az,
hogy az eredeti helyszínt tehát építési telkekké kéne átminősíteni, s tudja, hogy ez rendezési
tervmódosítást igényel, amit egyéb okokból is szükséges lesz megtenni. Szerinte az így
kialakított telkek biztosan elkelnek - mivel amúgy is mindig telekhiány van Süttörön -, és
akkor ebből az összegből a tervezés költségét meg fogják téríteni.
Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy egyrészt a tervezést meg kell rendelni, mely mögött a forrásnak ott kell lenni.
Az már egy másik kérdés, hogy mivel akarják majd a költségvetésbe ezt visszapótolni.
Megjegyzi, hogy maga a tervezési díj alacsonyabb, mint amennyiért Sopronnak
megtervezték. A másik elhangzott javaslat - mely a telkek kialakítására vonatkozott természetesen támogatandó, mert ténylegesen nagyon kevés telek van a városban.
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Kialakításhoz el kell készíteni a Földhivatalba a telekmegosztási terveket, illetve a
szabályozási tervet módosítani kell, mivel jelenleg más besorolásban van a terület, de
szerinte ez már egy kicsit távolabbra mutat, ami már a jövő évi téma lehetne.
Patonai Tamás képviselő:
Közli, hogy mikor a soproniak először Fertődön voltak, akkor ő volt az, aki jelezte, hogy
nem hisz nekik, mivel túl szép minden. Ekkor Dobos József jegyző azt mondta, hogy ez
nem olyan, mint a vízmű esete, amikor nekünk kell mindent megfizetni. Erre ő azt hozta fel,
hogy a soproni vízműnek az összes veszteségét az önkormányzatok fizetik meg, tehát
gyakorlatilag a lakosságnak a vízdíja azért ilyen drága, mert van Sopronban egy fedett
uszoda, aminek van egy vesztesége, melyet beépítenek például többek között a fertődi
vízdíjakba is. Erre Dobos úr elismerte, hogy tudja, hogy ez így van, de a hulladékudvar
ügye nem ilyen, az egy egészen más történet, s ha nekünk bármilyen költségünk van, akkor
a Társulás azt rendez. Kérdezi a jegyző úrtól, hogy el hangoztak-e ezek a kijelentések?
dr. Füzi Norbert jegyző:
Közli, hogy szóban elhangzott.
Patonai Tamás képviselő:
Jelzi, hogy tudja mindenki, hogy ez így van, s a soproniak esküdöztek arra, hogy az
önkormányzatokat semmilyen plusz költség nem terhel, ezzel szemben itt a legelső
probléma, amikor felmerül a legelső még csak 800.000,- Ft-os költség egy milliárdos
beruházásnál, s már itt visszakoznak, s precedensről beszélve nem akarnak fizetni.
Horváth Zoltán képviselő:
Azt gondolja, hogy a soproniak úgy vélik, hogy nekik ott, ahol eredetileg volt tervezve
teljesen megfelel, s hogy át kell tenni, az nem ő miattuk van, hanem úgymond mi miattunk.
Patonai Tamás képviselő:
Közli, hogy ő továbbra is attól fél, hogy majd a fertődi lakosok fogják megfizetni a soproni
veszteséges szemételszállítás költségét.
Kocsis Ferenc polgármester:
Friss információként elmondja, hogy ma volt a Rekultív Kft. tájékoztatója éppen a
hulladékelszállítás, s egyéb hulladékkezelésekkel kapcsolatosan. Mint ismert, a jövő év
végével megszűnik a Rekultív Kft.-vel kötött hulladékszállítási szerződésünk, s ezzel együtt
a hulladékkezelésre vonatkozó törvényi szabályozás is jelentősen változni fog, s várhatóan a
hulladékszállítás is hatósági áras lesz. Az egy másik kérdés például, hogy elég komoly
hulladékszállítási díjemelés várható már a jövő évre vonatkozóan is, ami még nem a
hatósági árra épül, hanem ennek oka az üzemanyagköltségeknek a jelentős megdrágulása. A
következő testületi ülésen már tárgyalni fogják a hulladékdíjak változását, amiről sajnos azt
is tudni kell, hogy ha a Rekultív Kft. díjajánlatát nem fogadják el, akkor nem tudja, hogy
milyen lehetőségük lesz ezzel kapcsolatba bármi mást lépni. Közli azt is, hogy a 2013.
éviről még egyáltalán nem is tudja, hogy milyen nagyságrendi emelkedés várható, mivel a
megbeszélésen semmi támpont erre vonatkozóan nem hangzott el. A rengeteg
bizonytalansági tényező miatt a jövőkép sajnos nem tűnik valami bíztatónak.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta.
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(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1
nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:
127/2011. (IX.30.) fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy el kell
készíttetni a Fertőd Városban tervezett hulladékudvar kiviteli tervét a 2011.
március 30-án meghozott 28/2011.03.30. fertődi önkormányzati határozatnak
megfelelően. Tervezés díjat bruttó 800.000,- Ft-ot a víz- és csatornamű bérleti
díjából keletkezett többletforrás terhére kell biztosítani.
Felhatalmazza polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
6/2.) Helyi határozatok módosítása
6/2/1.) Város-rehabilitációs pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátásához
kapcsolódó 107/2011.(IX.28.) önkormányzati határozat módosítása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy - mint ismeretes - a 107/2011. (IX.28.) önkormányzati határozat 3
témakörre vonatkozott, részint egy projektmenedzseri megbízásnak a visszavonása, egy a
Scardobona Consulting Kft. projektmenedzsment feladatok ellátására történő megbízásra,
illetve kapcsolattartás és információszolgáltatás jogcímen díjazás megállapítására.
Közli, hogy a 3. intézkedést a Kormányhivatal jogszabálysértőnek találta és törvényességi
észrevételt tett, december 15-i határidővel megadott intézkedés megjelölésével.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 1 igen szavazattal, 2
nem szavazat és 2 tartózkodás mellett nem fogadta el a határozati javaslatot, azaz a
törvényességi észrevétel elfogadása pillanatnyilag nem történt meg.
6/2/2.) Sírhelymegváltás díjkülönbözet visszafizetéséhez kapcsolódó 99/2011. (IX.5.)
önkormányzati határozat módosítása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
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dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy a kiküldött előterjesztésből látható - amit a Pénzügyi Osztály jelzett -, hogy
a képviselő-testület bármennyire is hozzájárult a 99/2011. (IX.5.) határozatával a temetői
sírhelydíjak különbözetének visszafizetéséhez, miután ez a határozat mindössze csak ennyit
tartalmazott, és se határidő, se pontos összegszerűség nem volt meghatározva, emiatt
szükséges a visszafizetések rendezéséhez e döntés kiegészítését elvégezni. Mindenki
számára ismert, hogy a testület a 3/2009. (IV.1.) rendeletével döntött az emelt összegű
sírhelydíjakról, majd a 18/2010. (XII.15.) rendeletével pedig - felülbírálva a korábbi
döntését - csökkentette ezen díjakat, végül idén szeptemberi ülésen úgy határozott, hogy az
eltelt időszakban befizetett különbözeteket visszafizeti. A Pénzügyi Osztály kimutatása
szerint ez mindösszesen 62 fő esetében áll fenn, ez az úgynevezett túlfizetés, ami nagyjából
másfél éves időszakra vonatkozóan keletkezett, s ennek a tételes visszafizetése, ily módon
1.099.000,- Ft összeget jelentene, amennyiben a képviselő-testület változatlanul fenntartja a
szeptemberi döntését és hozzájárul ahhoz, hogy a határozatot végre tudják hajtani.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Kocsis Ferenc polgármester:
Annyit jelez kiegészítésként, hogy az előterjesztésben elírás történt a határozati javaslatra
vonatkozóan, ahol tévesen 2009. V. hó került be, IV. hó 1-je helyett, melynek megfelelően a
határozati javaslatot már eszerint fogja ismertetni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
128/2011. (IX.30.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sírhelymegváltási
díjkülönbözet visszafizetésének ügyében hozott 99/2011. (IX.5.) fertődi Öh.
határozatát azzal egészíti ki, hogy a 2009.04.01-2010.12.31-ig terjedő
időszakban befizetett temetői díjak különbözetét visszamenőleg a Hivatal
2011. december 31-ig fizesse vissza. A díjak visszafizetése 62 főt érint,
melynek összege 1.099.000,- Ft.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintettek részére a különbözet
összegének visszafizetéséről gondoskodjon.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: 2011. december 31.
6/3.) A szociális és gyermekjóléti társuláshoz (Kapuvár) történő csatlakozás ügye
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
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Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy a szomszéd várban, nevezetesen Kapuváron, illetve velük 18 községgel
együtt van egy társulás, akárcsak Fertődön a szociális feladatok ellátására vonatkozóan, de
mivel Kapuvár jóval nagyobb város, mint mi, ezért a nagyságához adódóan több kötelező
feladata is van. Így például a fogyatékosok napközbeni ellátását is nekik kell ellátniuk. Ilyen
feladata Fertőd Város Önkormányzatának nincs, viszont igény úgy néz ki, hogy volna rá.
Kapuváron gyönyörűen helyre hoztak egy épületet, amit nyáron végignézegetett egy bejárás
folytán. A probléma az, hogy a kapacitásuk kicsit nagy, viszont nincs feltöltve az
intézmény, ezért a környező településeket, így Fertődöt, Fertőszentmiklóst is megkerestek,
hogy esetleg ha érdekel minket, illetve tudnánk vállalni, akkor beszállhatnánk ebbe a
társulásba. Utána érdeklődve tájékozódott az ottani igazgatási osztály vezetőjétől, aki azt
mondta, hogy számításaik szerint a jövő évre is tudják biztosítani azt, hogy az alap és a
kiegészítő normatívákkal finanszírozható ez az ellátás, magyarán, ha egy ilyen társulásba
majdan belépnénk, akkor ez Fertőd önkormányzatának külön pénzébe nem kerülne, nem
kellene kipótolni az erre a célra biztosított normatívákat. Jelzi, hogy jelen pillanatban még
nem azt kéri Kapuvár, hogy lépjen be önkormányzatunk ebbe a társulásba, hanem ezt a
társulási megállapodást mindenféle egyéb okok miatt módosítani szeretnék, és nem akarnak
úgy járni, hogy mondjuk 18 településsel lemódosítják és akkor utána még ketten-hárman
jelentkeznek és kezdhetik elölről az egészet. Emiatt egyenlőre mindössze egy
szándéknyilatkozatot kérnek a környező településektől. Úgy gondolja, hogy ilyen feltételek
mellett - hogyha ez nem kerül az önkormányzatnak külön pénzébe - vállalható egy ilyen
szándéknyilatkozatnak a kiadása. Emellett jelentkezik még természetesen ezeknek az
embereknek a valamilyen módon történő odaszállítása, melyre ideális esetben a Máltai
Szeretet Szolgálat nyújtott be egy pályázatot, s ha nekik sikerül ezt megnyerniük, akkor ezt
akár térítésmentesen is meg lehet oldani. Ha viszont ez mégsem sikerül, akkor ezt az oldalt
majd tovább kell gondolni, hogy milyen egyéb úton lehet eljuttatni oda azokat az
érintetteket, akiknek amúgy maga az ellátás ingyenes volna, és a mostani számítások szerint
- mint ezt már többször elmondta - ez az önkormányzatnak sem kerülne plusz pénzébe.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Kocsis Ferenc polgármester:
Kiegészítésképpen annyit tesz hozzá az elhangzottakhoz, hogy ez a kapuvári megkeresés
már régebbi, augusztus-szeptemberi téma, mely ügyben Fertőszentmiklóssal és Fertőddel is
történtek akkor egyeztetések. Fertőszentmiklós úgy döntött, hogy csatlakozik a társuláshoz,
s a maga részéről bízik benne, hogy Fertőd részéről is megtörténik a szándéknyilatkozatnak
a kiadása. Gyakorlatilag arról van szó, hogy jelenleg a sérült gyerekeket 23, de legfeljebb 24
éves korig Sopronba tudják beszállítani, illetve Kapuvárra. Sopronban a Fénysugár
Alapítvány kisbusza szállítja nem kevés költségért a gyerekeket az iskolába, ami legfeljebb
24 éves korig tartható, a felett nincsen erre lehetőség. Kapuvárra jelenleg egyénileg ki-ki
maga szállítja a saját gyermekét. Amennyiben viszont a Máltai Szeretet Szolgálatnak az
említett pályázata összejön, akkor egy olyan lehetőség adódik a szülőknek, hogy ingyenesen
a szolgálat szállíthatja a gyerekeket oda és vissza. Nagy terhet vesz le ez a szülők válláról, s
mindemellett az sem utolsó szempont, hogy ez nincs korhatárhoz kötve. Megjegyzi, hogy
egyébként nagyon szép is az intézmény, mely a kórház mögötti részen fekszik, ezért véleménye szerint - mindenképpen támogatandó ez a fajta szándéknyilatkozatnak a kiadása.
Amennyiben módosításra kerül - ami egyébként a jövő évi téma lesz -, akkor a jövő év első
negyedévében fogják ezt végigvinni Fertőszentmiklóssal, Fertőddel, s ha még lesz több
település, akkor velük együtt is.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
129/2011. (IX.30.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi abbéli szándékát,
hogy a „Nyitott KapuVár Térségi Szociális Szolgáltató Központ” keretében
működtetett Fogyatékosok Napközi Otthona intézmény(rész) fenntartására
létrehozott kapuvári székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
Társulásba be kíván lépni.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
6/4.) Támogatási kérelmek elbírálása
1.) Fertődi Fáma támogatási kérelme
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy forintális összeget nem jelöltek meg a kérelmezők, ezért ő - mint az
előterjesztés készítője - a határozati javaslatban elsődlegesen 50.000,- Ft-ot jelölt meg a
kiadvány támogatására, mivel nem állt rendelkezésére semmilyen adat. Egyrészt
amennyiben van módosító javaslat, azt kérné előterjeszteni, másrészt nem tudja, hogy a
Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetésére kit kért meg a hiányzó Kóródi elnök úr?
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
dr. Füzi Norbert jegyző:
Jelzi, hogy Kóródi Sándor elnök úr őt kérte meg a bizottság álláspontjának ismertetésére,
mely tárgyalta ezt a kérelmet is, s úgy foglalt állást, hogy a következő évben, a következő
testület dönt majd a költségvetés megalkotásakor, tehát ilyenkor november végén már nem
tartották időszerűnek a kérdés megvitatását. Javasolta, hogy ezt a választ továbbítsuk a
kérelmezőknek is. Tehát a jövő évi támogatási kérelmek között lehet ez az ügyet is minden
más hasonló kérelemmel együtt megtárgyalni, s a bizottság ülésen jelen lévő tagjai 4 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elutasították, hogy az idei évben támogassák a kérelmezőt.
Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy úgy értelmezi, hogy ez egy módosító javaslat lesz a napirendhez.
dr. Füzi Norbert jegyző:
Jelzi, hogy ezt módosító javaslatként kell figyelembe venni.
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Dr. Molnár Ferenc Mihály alpolgármester:
Közli, hogy innen üzeni a FÁMA újságíróinak, hogyha rágalmazó cikkeket továbbra is
írnak az újságban, akkor nem támogatásért kell folyamodniuk, hanem majd a bírósági perek
költségeinek kifizetéséért, ezzel együtt nem támogat semmiféle részrehajló újságtámogatást.
Horváth Zoltán képviselő:
Annyiba tenne hozzá egy kis csavart, hogy jövő évben úgyis egy programfüzet kiadását
tervezik, aminél akkor például nem az önkormányzat nyomtatná ki ezt, hanem az ő
újságjukba jelenne meg, ami így is eljut minden lakásba. Az erre szánt költséget így
átadnánk nekik, amivel kapnának egy kis pénzt, s meg is jelenne a programfüzet. Szerinte
ebben tényleg az új testület lesz az illetékes, s ezért idén támogatást már ő se adna.
Kocsis Ferenc polgármester:
Jelzi, hogy akkor sorban haladva van egy módosító javaslat, amit feltesz szavazásra.
Dr. Molnár Ferenc Mihály alpolgármester:
Közli, hogy az SZMSZ szerint a Pénzügyi Bizottság nem javasolta tárgyalásra sem az ügyet
és az SZMSZ szerint ezt nem is lett volna szabad előterjeszteni.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja azt, amit már írásban is jelzett a képviselőknek, miszerint az a véleménye, hogy
miután korábban bizonyos süttöri beruházások kapcsán az ő fejére olvasták, hogy nem
terjesztette azokat elő, emiatt most innentől kezdve beviszi akkor is, ha esetleg sértődés lesz
belőle, ugyanis kétféleképpen nem tud eljárni.
Felteszi tehát a módosító javaslatot, mely úgy szólna, hogy: „Fertőd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a „Fertődi Fáma” időszakosan megjelenő kiadvány támogatására 2011ben nem biztosít forrást, azt a 2012. évi költségvetés keretében újratárgyalja.”
Kérdezi, hogy ki ért egyet ennek a határozati javaslatnak a felvételével?
Patonai Tamás képviselő:
Nem értve az elhangzottakat, megkérdezi, hogy még egyszer mondja el a polgármester,
hogy mit is szeretne módosító javaslatként előterjeszteni?
Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy a Pénzügyi Bizottság álláspontját figyelembe véve tehát arról szól a módosító
javaslat, hogy idén nem tárgyalják az ügyet.
Patonai Tamás képviselő:
Kérdezi, hogy hogyan nyilatkozhat a polgármester a következő testület nevében?
Kocsis Ferenc polgármester:
Jelzi, hogy napirendre vennék, hogy újra tárgyalják.
Garab Gábor Károlyné képviselő:
Ő is azt kérdezi, hogy a polgármester hogy tesz fel határozati javaslatot a következő
testületnek?
Patonai Tamás képviselő:
Jelzi, hogy a polgármester mindössze annyit tehet fel a határozati javaslatba, hogy a kérdés
tárgyalása most nem időszerű, azt viszont nem, hogy a következő testület mit csináljon.
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dr. Füzi Norbert jegyző:
Jelzi, hogy valóban a jövő évben - a következő testületnél - ha a kérelmezők támogatási
igényüket újra beadják, majd akkor lehet azt újra tárgyalni.
Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy az elhangzottak alapján a módosító javaslat akkor tehát az, hogy a testület
egyenlőre nem támogatja a kérelmet.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester felteszi a módosító javaslatot szavazásra az alábbi formában:
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évben nem támogatja a „Fertődi
Fáma” című időszakosan megjelenő kiadványt.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatot.
Kocsis Ferenc polgármester ezután az eredeti határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett nem fogadta el a határozati javaslatot.
2.) Eszterházi Egyházközség közvilágítás támogatása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy - mint azt az előterjesztésben is leírta - a templom előtti térnek a megvilágítása
megfelelő áramszolgálati csatlakozás hiányában a templom, illetve az egyházközség
büdzséjére történik, mely közvilágításnak az éves mértéke, egész éves fogyasztása durván
30.000,- Ft. A jelenlegi pedig amúgy is egy csonka év, mivel idén májusban került
kialakításra ez a rendszer. Jelzi, hogy leszámláló mérő van, ami tehát méri a fogyasztást. A
december 20-ára ütemezett leolvasás alapján az akkori kW-nak megfelelően durván
25.000,- Ft lesz a várható éves fogyasztás, mely összeg átvállalását kérik az
önkormányzattól. Ennek logikusan támogatás formájában tud az önkormányzat eleget tenni,
természetesen úgy, hogy a jegyzőkönyvezett mérőállás után fizetnék ki ezt az összeget.
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ezt az ügyet is tárgyalta, ám az akkori állásfoglalását
nem tudják alapul venni, mert ott elhangzott, hogy ennek forrása be van építve a
költségvetésbe, ám utólag kiderült, hogy az idei évben ez mégsem áll rendelkezésre. A
tervezetben bent volt, de a jóváhagyott költségvetésből kihúzásra került.
Emiatt kellett tehát napirendre venni a kérdést, melyet illetően javasolja az eszterházi
egyházközség közvilágítási költségének az önkormányzat révén történő átvállalását.
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KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
dr. Füzi Norbert jegyző:
Közli, hogy a Pénzügyi Bizottság ez ügyben úgy foglalt állást, hogy a kérelmet támogatja,
azzal a tudattal, hogy ennek a költsége bent van az idei költségvetésben. Ezt követően
viszont a Pénzügyi Osztály jelezte, hogy ez a tétel az idei költségvetés elfogadásakor amikor rengeteg megvonást kellett megtenni az egyes előirányzatok között - végül
kihúzásra került. A bizottság tehát - ugyan más információk birtokában, de - már támogatta
a kérelmet, így ez a döntés formálisan lenne az ő állásfoglalásuk megerősítése.
Patonai Tamás képviselő:
A felől érdeklődik, hogy a Vízműtől visszakapott pénz terhére ez a 30.000,- Ft nem volna-e
átterhelhető, mert akkor módosító indítványként ilyen formába támogatná, ha megoldható?
Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy a Vízmű támogatás azt jelenti, hogy a költségvetésbe, mint bevétel ugyan
szerepel, ám ehhez nem nyúltak hozzá. Nem tudja, hogy technikailag melyik az egyszerűbb,
mivel az előbb elhangzott Diczházi Alexandra megbízott osztályvezetőtől, hogy vannak
olyan költségsorok a költségvetésben, aminek csak 5-10%-os kihasználtsága volt. Ebbe nem
ő nyilatkozna, inkább majd a költségvetés módosításakor a IV. negyedévbe rendbe tennék
ezt is, amikor a szükséges átcsoportosításokat is elvégeznék.
Garab Gábor Károlyné képviselő:
Jelzi, hogy a kérdés egyértelműen támogatást élvez.
Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy hova teszik ezt az összeget, azt bízzák a könyvelésre.
Horváth Zoltán képviselő:
Közli, hogy ő is támogatja az ügyet, de megjegyzi, hogy furcsállja, hogy az előző napirendi
pontokban a jövő pénzügyeiről nem beszélgettek annyit, mint erről a 30.000,- Ft-ról.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
130/2011. (IX.30.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az eszterházi
Egyházközség közvilágítását. A korábban kiépített leszámláló mérő adatai
alapján a 2011. évi fogyasztás összegét (megközelítően 25.000,- Ft) az
Egyházközség részére támogatás formájában biztosítja.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: 2011. december 20.
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3.) Képviselő-testületi ülés videofelvétel készítése
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy - mint az ismeretes - a 2011. szeptember 28-i ülést idegen kamerával
rögzítették, mely felvétel teljes költsége anyagokkal együtt 10.000,- Ft lenne, amit
céltámogatás formájában javasol a vállalkozó részére megadni. Jelzi, hogy a Pénzügyi
Bizottság ezen kérdést teljes mértékben támogatta.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
131/2011. (IX.30.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10.000,- Ft céltámogatást
nyújt Sebestyén István (9431 Fertőd, Szent István utca 55. szám alatti lakos)
részére képviselő-testületi ülés videofelvételének elkészítése céljából.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
7.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók
Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy - mint azt a napirendek elfogadásakor már jelezte - a Zeneiskola
fuvolaoktatásával kapcsolatos ügyet szeretné elsőször a testülettel megbeszélni, mivel e
téren gondjaik vannak. Az történt ugyanis, hogy a zeneiskola fuvolatanára, aki eddig
Bécsből járt le Fertődre oktatni, s ez heti 2 alkalmat jelentett számára, Székesfehérvárra
költözött egyéb okok miatt, s onnan a bejárása nem megoldható. Ahhoz, hogy új tanárt
pályáztatni tudjanak, minimális az esély, mivel nem annyira népszerű területről van szó. A
kérdés kapcsán a zeneiskola igazgatója jelezte, hogy a jelenlegi tanár vállalná, hogy június
25-ig a tanévet végigviszi abban az esetben, ha heti egy alkalommal részére szállást tudnak
biztosítani, akár szolgálati lakás kijelölésével is. Most döntésre azért nem terjesztette elő ezt
az ügyet, mert meg kell vizsgálni a lehetőségeket. Korábban a zeneiskola 2 szolgálati lakás
felett rendelkezett, egyrészt az alsó tagozatos Általános Iskolában az emeleti szoba volt
kijelölve részükre, valamint a Fő utca 2-ben időközben megvásárlásra került ház hátsó
részén volt egy ilyen. Erre a célra - fél évre vonatkozóan - az alsó tagozatos iskolában akár a
nem rég felszabadult szolgálati lakást lehetne olyan állapotban hozni festéssel, illetve a fűtés
megoldásával, hogy abban heti egy éjszakát el lehessen tölteni. Ha ezt a megoldást
támogatják, akkor - véleménye szerint - azt mindenképpen oda kéne adni a tanár részére.
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KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Horváth Zoltán képviselő:
Közli, hogy gondolkodott ezen a dolgon, ami nem egy bonyolult történet. Szerinte, ha
hetente egyszer alszik itt az oktató - s örüljenek, hogy végigviszi még ezt a tanévet -, akkor
inkább a szállásadók valamelyikénél vegyenek erre a heti egy alkalomra egy szobát. Biztos,
hogy olcsóbb, mint hogyha azt a berendezetlen, fűtetlen, festetlen szobát felújítják. Jelzi,
hogy van bőven szálláshely Fertődön, és télen még jó árat is tudnának erre szerezni.
Kocsis Ferenc polgármester:
Jelzi, hogy ez azt jelenti, hogy összesen 24 éjszaka lenne, aminél kérdezi, hogy kb. 6.000,Ft-tal kell-e számolni?
Patonai Tamás képviselő:
Közli, hogy ez sok mindenen múlik, hiszen nem mindegy, hogy milyen kategóriába
vinnénk. Ő azon gondolkodik, hogy a panziója egyik szobáját esetleg ingyen odaadja nekik.
Kocsis Ferenc polgármester:
Jelzi, hogy ez lenne a legkézenfekvőbb megoldás.
Dr. Molnár Ferenc Mihály alpolgármester:
Közli, hogy lakást adni egy napért nagyon költséges és macerás dolog lenne, hiszen
elfagyhat a víz, illetve azt egy hétig fűteni kellene.
Kocsis Ferenc polgármester:
Jelzi, hogy itt a fő gond az, hogy más terhére az ember nem tesz ilyet, míg a másik oldala
pedig az, hogy ez a jövő évi költségvetést is érintené. Ez egyszerűbb lenne a Patonai
képviselő úr által elhangzott formában, de erről egyelőre nem kell határozni.
Patonai Tamás képviselő:
Megjegyzi, hogy függhet még attól, hogy beleesik-e állami ünnep, vagy hétvége.
Garab Gábor Károlyné képviselő:
Jelzi, hogy állami ünnepeken, illetve hétvégén nincs tanítás.
Kocsis Ferenc polgármester:
Megállapítja, hogy a szándék akkor meg van hozzá.
Horváth Zoltán képviselő:
Közli, hogy abban a panzióban, ahol télen nincs működés, nem fogja emiatt egy ember
miatt a tulajdonos a szállást még akkor se befűteni, ha 5.000,- Ft-ot adnak neki. Olyan hely
jöhet szóba, ahol télen is eleve van vendég, vendégmunkás, hisz ott már megint más a
történet. Javasolja, hogy a zeneiskola igazgatója a szóba jöhető megoldásokat illetően
nézzen körül.
Kocsis Ferenc polgármester:
Megállapítja, hogy a kérdés megoldása további tárgyalásokat von maga után ezzel együtt
jelzi Bertha János igazgató úrnak, hogy az ügy nem került elutasításra.
Ezután közli, hogy dr. Füzi Norbert jegyző ad tájékoztatást az adóbefizetések, helyi adók
2011. évi helyzetéről.
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dr. Füzi Norbert jegyző:
Közli, hogy elsőfokú adóhatóságként törvényi kötelezettsége a jegyzőnek minden év végén
rövid tájékoztatást adni az Önkormányzat adóhelyzetéről. Jelzi, hogy a Polgármesteri
Hivatal továbbra is 1 fő adóigazgatási ügyintézővel dolgozik, aki elkészítette az erre
vonatkozó statisztikákat, amiket akkor röviden ismertet.
A költségvetési előirányzatokba 2011. évre 105.000.000,- Ft adóbevétellel kalkuláltak,
melyből az építményadó, magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó és
iparűzési adó, azaz a helyi adók összességében 75.000.000,- Ft-ot tettek ki, gépjárműadóból
27.000.000,- Ft, talajterhelési díjból 1.400.000,- Ft, míg késedelmi pótlékból 1.100.000,- Ftot terveztek. Ezek teljesülése úgy alakult - november 25-i állapot szerint -, hogy a
105.000.000,- Ft-ból 95.000.000,- Ft teljesült, ami 90%-os mértékű. A hátralékok összegét
úgy kell figyelembe venni, hogy itt nyilvánvaló, hogy pontosan elsősorban az iparűzési adó
vonatkozásában túlfizetéssel is számolni kell. Ezek alapján tehát nagyjából - a hátralékokat
az esteleges túlfizetésekhez viszonyítva - 10.000.000,- Ft körüli várható adóbevétellel lehet
még kalkulálni az idei esztendőben. Az idei évben szintén folytatták a 2007-ben megkezdett
gyakorlatukat az önkormányzattal azóta szerződésben álló bírósági végrehajtóval, melynek
eredményeképpen - s ezt minden évben hangsúlyozza - sokkal nagyobb hatékonysággal
lehet megoldani a kintlévőségeknek a behajtását, lévén azért, mivel általuk szakember gárda
látja el ezt a feladatot. Minden évben látják ennek az eredményét, hisz milliós nagyságrendű
tételek folynak be adókintlévőségek behajtása révén oly módon, hogy nagyjából a 10-15
legproblémásabb ügyfélnek, illetve tartozónak az ügyét adják át végrehajtásra. Ezekkel
kapcsolatban tudni kell, hogy az önkormányzatnak mindösszesen 10.000,- Ft-jába kerül
egy-egy ügy megindítása, ami ha sikeres, akkor a megtérült kintlévőségen kívül, még az
adósra átterhelt eljárási díjjal sem terheli a költségvetést. 2010. évben 1,5 millió Ft folyt be
ténylegesen, s folyamatban volt közel 800.000,- Ft-nak a behajtása, melynek nagy része az
idei évben realizálódott is, illetve 2011-ben újfent több mint 1 millió Ft tartozásra vonatkozó
eljárás indult. Ebből idáig kb.: 150.000,- Ft folyt be, s folyamatban van 850.000,- Ft-nak a
behajtása. Ezek mindegyike más-más ügyet képvisel, tehát ezekről, s a gyakorlati
módszerekről általánosságban nem lehet beszélni. Általában a végrehajtón múlik, hogy
esetleg részletfizetési kedvezményeket ad, vagy a fizetéséből vonatja le az ügyfélnek a
fennálló tartozást. Ettől függetlenül mindenféleképpen megállapítható, hogy
visszamenőlegesen a 2007-es évtől most már közel 8-10 millió Ft volt az az összeg, amit
végrehajtón keresztül sikerült behajtatni. A 2011. évben nagy adótartozó vállalkozás egy
volt az iparűzési adó vonatkozásában, melynek háromszori részletfizetési kedvezményt
biztosítottunk. Ez egy 6 milliós tétel volt, melyből 4 millió Ft már befolyt, s a 3. részletet is
december 5-ig várhatóan megfizetésre kerül.
November elején 256 darab fizetési felszólítást küldött ki a Pénzügyi Osztály, melyben
ugyancsak előrevetítették a végrehajtás tényét a nem fizető ügyfeleknek. Magánszemélyek
kommunális adója és az építményadó tekintetében folyamatban van az adófizetésre
kötelezettek és az adóbevallást ténylegesen benyújtók adatállományának az egyeztetése.
Jelenleg 80 esetben küldtek ki felszólítást az adóbevallás pótlására. A folyamatosan
beérkező bevallások feldolgozása naprakész, ám kisebb „félreértések” természetesen
előfordulhatnak, amiket az ügyfelek az adóigazgatási ügyintézővel személyesen tudnak
tisztázni. Ezek a magánszemélyek kommunális adó tekintetében állnak fenn, amit 2007.
július 1-ével vezetett be a Képviselő-testület. Ennél a bevallások, illetve a hátralékoknak a
befizetését követően több mint 2 millió Ft többletbevétellel kalkulál az önkormányzat,
amennyiben ezek befizetésére maradéktalanul sor kerül.
Összegzésképpen megállapítja, hogy Fertődön az adófizetési morál mindenképpen
pozitívnak értékelhető - ami természetesen minden évben lehetne még ennél is
eredményesebb -, hisz a teljesült 90%-os aránnyal elégedett lehet az önkormányzat.
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Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy a korábbi évekhez képest mindenképpen jelentős előrelépést sikerült elérni
főleg a végrehajtó alkalmazásával, de az egyéb tartozások behajtása tekintetében is
jelentősen csökkent a kintlévőségek összege.
Horváth Zoltán képviselő:
Jelzi, hogy a polgármester küldött pár levelet Defaktortól.
Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy ezeket tájékoztató levelekként küldte ki, melyek között van egy az ingatlan
témában, amit a decemberi ülésen tárgyalnak, míg a másik kettő a 2012. évi támogatásokra
vonatkozik, ami már nem a jelenlegi testület kompetenciája lesz.
Garab Gáborné képviselő:
Szeretné bejelenteni egy meghívást, mely e hét szombatjára, azaz december 3-ra
vonatkozik, amikor is 16 órai kezdettel az iskola alapítványa szeretettel vár minden kis
városukba lakó gyermeket és természetesen a környező települések gyermekeit is
Mikulásváró ünnepségükre. Ennek keretében először 16 órakor iskolánk eszterházi alsó
tagozatosainak műsorát láthatják, majd kb. 16.30-kor a Bóbita együttesnek lesz egy nagyon
kedves interaktív mikulásváró műsora, melyet követően kb. 17 óra körül megérkezik a
Mikulás. Ezután 20 óráig Mikuláspartival várják a gyerekeket, s mivel a rendezvényre a
belépés díjtalan, reméli, hogy minél többen megtisztelik őket jelenlétükkel.
Horváth Zoltán képviselő:
Elmondaná, hogy félidőnél tart a „Vásároljon Fertődön” akció, melyre óriási az érdeklődés.
Jelenleg pontosan nem tudja, hogy mennyi, de újra kellett nyomtatni a pecsétgyűjtő
füzeteket, hiszen az első 5.000 db nagyjából elfogyott a vállalkozásoknál. Nem biztos, hogy
mind megtelt, de hellyel-közzel elfogyott, nem sok maradt belőle, így újabb 5.000-ret kellett
nyomtatni.
Ezzel kapcsolatban - ahogy ígérte - összehozták egy közös kiadványra az akciót az Adventi
programokkal együtt, így egy költségvetésből mind a kettőt megcsinálták. Annyit szeretne
mindenképpen tájékoztatásul közölni, hogy a december 22-i sorsolással kapcsolatban
néhány kérdés, pontosabban egy fő kérdés érkezett ez pedig a személyes jelenlét. Lehet,
hogy nem jól lett megfogalmazva a pecsétgyűjtőn, de nem az a lényeg, hogy kinek a neve
van a leadott szelvényen, mivel az ajándékokat sorszámra fogják kihúzni. Amikor tehát
kihúzzák például a 2.516-ost, akkor, aki azt fel tudja mutatni - mint a tombolasorsoláson az viszi el a nyereményt. A sorsolásnál azokat, akiket először nem tudnak kisorsolni, nem
veszik át, azt a fődíj sorsolásáig megközelítőleg 19.20-ig nem húzzák újra, hanem
folyamatosan projektoron ki fogják írni, amit még nem vittek el. Tehát ha valaki munkája
miatt csak este 19 órakor érkezik oda, akkor sem marad le nyereményéről, ha nála van a
kihúzott sorszám.
Ez tombolasorsolás, ami tehát számra megy és nem névre, melynek kapcsán még
megjegyzi, hogy azon nagyon sok fellépővel készülnek.
Garab Gábor Károlyné képviselő:
Még egy közlendője lenne, miszerint a tegnapi nap folyamán véglegessé vált, hogy
december 16-17-18-án a körösfői iskola ismét tiszteletét teszi Fertődön. 16-án a szülőkkel
együtt egy forralt borozásra várják a felnőtteket, a gyerekeknek pedig ki mit tud és
karácsonyi parti van tervezve, amire ezúton is szeretettel várnak mindenkit.
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Patonai Tamás képviselő:
Közli, hogy kicsit szárazabb dologról szeretne beszélni, ami nem ennyire ünnepélyes.
Nyilván sokan tudják, hogy a különböző intézmények, különböző turisztikai adatokból
dolgoznak. Jelzi, hogy legutóbb azon döbbent meg, amikor a LEADER egyesület
turisztikával kapcsolatban kihozta, hogy Fertődön 2011-ben 195 vendégéjszaka volt.
Nagyon nem mindegy, hogy egy megyei támogatási összegből, mennyi fordítható Fertődre,
Hegykőre, Fertőszéplakra stb., amit nyilván a turisztikában eltöltött vendégéjszaka alapján
osztanak szét. Elmondja, hogy ezért felvette a kapcsolatot a KSH budapesti központjával,
ahol elpanaszolta, hogy az általuk feltüntetett vendégéjszakák száma és az ő
nyilvántartásukban levő vendégéjszakák száma köszönő viszonyba sincs egymással. Ha
semmi mást nem néz, mint a tavalyi évben befizetett idegenforgalmi adót, akkor ez alapján
3.000 körüli vendégéjszaka volt. Tehát csak az 3.000, amiben nincsenek benn a nyugdíjasok
és nincsenek benn a 18 éven aluliak. Tehát eleve nem lehet 195 vendégéjszaka, mellyel
kapcsolatos felháborodásának az említett hivatalnál hangot is adott. Ennek
eredményeképpen kaptak egy másik címet, s jelenleg folyamatban van annak az intézése,
hogy egyenesbe rakják azokat a forrásokat, amikből dolgoznak a különböző szervezetek,
hogy a tényleges, vagy legalábbis a megközelítőleg valós, bevallott vendégéjszakák alapján
legyenek a különböző lehetőségek szétosztva. Nem érti azt, hogy fordulhat elő ilyen, hisz ő
maga ennek sokszorosát vallja be hónapról hónapra. Itt mindegyikük látja, hogy ez sántít és
egyenesbe kell tenni, amit ő elindított, aztán, hogy meddig jut vele, meg hogy hol vannak az
adatok elcsúszva, azt még nem tudja.
Kocsis Ferenc polgármester:
Néhány beruházásról szólna néhány szót, hogy azok pillanatnyilag hogy állnak. Közli, hogy
a mai nappal készre jelentették a süttöri lélekútnak az aszfaltozását, aminél egy utolsó 10
méteres szakasz elmaradt a múltkor, mivel nem lett elég az aszfalt és utána már nem volt
aszfaltkészítés, de azóta ez is elkészült.
Ugyan ez a helyzet a Bartók Béla út 6., 11-es épület előtti útszakasznak a kátyúzására
vonatkozóan.
Az iskola járdaépítése most kezdődik, melynél ugyanaz a kivitelező cég volt és nem bírta
kapacitással folyamatosan több helyen dolgozni. Most viszont már el kezdik építeni az
iskola alsó tagozatos épülete és az óvoda közötti járdaszakaszt, amely várhatóan a jövő hétre
készen lesz. Ezt követően, illetve félig-meddig ezzel egy időben kihelyezésre kerülnek a
hulladékkonténerek, a megbeszélt 20 helyszínre. Ebből 9 helyszín a meglévő
buszmegállóknak a konténercseréje, amik beszállításra kerülnek telephelyre és tavasszal
újra festve, felújítva kikerülnek a városnak a különböző pontjaira. Ezek elég jó állapotban
lévő konténerek, amik alapfestés után tavasszal újra kikerülnek. Nagyon jó reklámfelület,
így várják a helyi vállalkozóknak az ajánlatait azok az ilyen célú bérbe vételére.
Garab Gábor Károlyné képviselő:
A felől érdeklődne még, hogy - bár már tavaly is kapott a kábeltévén erre vonatkozó
ajánlatot - a buszmegállók oldalának javítására sor kerül-e, illetve történt-e ez ügyben
valamilyen előrelépés?
Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy azon kívül, hogy a költségvetésből a várt 600.000,- Ft-os tételt - amit arra
szándékoztak költeni, hogy egy autóbuszmegállót évente rendbe hoznak - végül kivették, az
ügyben előrelépés így nem történhetett. Jelzi, hogy a Velux felajánlása nem kimondottan a
buszmegállók rendbetételére vonatkozik, és idáig még senki nem akart buszmegállót
üvegezni. Jelenleg ez a helyzet, s pillanatnyilag pályázati lehetőség sem áll rendelkezésre.
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Garab Gábor Károlyné képviselő:
Közli, hogy azért kérdezett rá, mivel ez ügyben többen is megkeresték, hogy történt-e
valami előrelépés.
Kocsis Ferenc polgármester:
Jelzi, hogy miután kihúzta a testület ennek a forrását, ezért nem történt semmi. Megjegyzi,
hogy a legrosszabb állapotban még mindig a süttöri autóbuszmegálló van a templommal
szemben, de az ugyancsak ide tartozó buszmegállónál hullámos az aszfalt, aminek
1.200.000,- Ft-os javítását ugyancsak nem támogatták a képviselők.
Horváth Zoltán képviselő:
Jelzi, hogy a járdával kapcsolatban az iskolánál Garabné igazgató asszonynak volt egy
olyan kitétele, hogy lehetőleg a szülőknek a behajtását majd korlátozni is kell. Ami nem
csak a járda miatt fontos, hanem mert a reggeli ki-be hajtó autók össze-visszaközlekedése a
gyermekekre nézve rendkívül balesetveszélyes. Tehát alapvetően az óvodás szülőknek a
tudomására kell hozni - mint ahogy volt akkor is, amikor az ő gyermekei is oda jártak -,
hogy kint, ahol a többi szülő megáll, ott kell megállni, s az óvodáig be kell gyalogolni.
Ráadásul, ha kész lesz a járda, akkor meg mindenképpen, mert akkor még sáros se lesz.
Kocsis Ferenc polgármester:
Ehhez a témához kapcsolódóan közli, hogy az ezt szabályozó táblák, s felfestések a
hétvégén, vagy a jövő hét elején kihelyezésre kerülnek. Az iskolaudvaron való
közlekedéssel kapcsolatban - amit a hivatal beruházási ügyintézője tart kézben - jelzi, hogy
oda hátulról is be lehet hajtani és körbe is lehet jönni.
Garab Gábor Károlyné képviselő:
Jelzi, hogy nem nagyon szoktak onnan közlekedni, de ha az iskola épülete mögül kiszalad
egy gyerek, bármennyivel megy az autós, nem képes megállni senki.
Kocsis Ferenc polgármester:
Tehát a lényeg az, hogy ennek megoldása a hétvégére megoldódik, hisz a múlt héten
csütörtökön kezdték el gyártani a táblákat, amik ahogy elkészülnek, jelentkezik a cég és
akkor közös bejárás lesz a városgazdálkodással, és a táblák kihelyezésre kerülnek.
Garab Gábor Károlyné képviselő:
Még egy bejelentése lenne azzal kapcsolatban, hogy tegnap voltak itt Generali Alapítvány
közlekedési szakemberei az elnyert sebességkorlátozó táblák elhelyezésével kapcsolatban.
Jelzi, hogyha minden sikerül, akkor december 18-i karácsonyi ünnepség keretében már
átadásra is kerülhetnek, hiszen a helyszínt megvizsgálva megállapították, hogy a zebrákba is
be tudják építeni a ledeket, ami így egészen korszerű megoldású lesz. Két helyszínen,
egyrészt az eszterházi iskola Fertőszentmiklósról jővő részének jobb oldalánál, valamint a
süttöri templom és lakótelep bejárata közötti kettes oszlopon kerülnek kihelyezésre.
Kocsis Ferenc polgármester:
Ehhez kapcsolódóan jelzi, hogy a táblákra megjött az árajánlat, s már csak a KPM
nyilatkozatára várunk. Bár alacsony az összeg, s meg tudnánk finanszírozni, ettől
függetlenül a határozatba helyesen szereplő közúti engedély szükséges ahhoz, hogy közútra
táblát helyezzenek ki, ami ahogy megjön, akár saját forrásból is ki tudják azokat helyezni.
Ahogy itt az engedély, abban a pillanatban kihelyezésre kerül a 3 tábla, egyik a Vasút soron
az iskola bejáratához, egy az épülettel szemben az autóbuszmegállóhoz, míg egy a süttöri
iskola előtti szakaszon.
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Horváth Zoltán képviselő:
Jelzi, hogy Patonai Lászlóné jelen van az ülésen, s érdeklődik, hogy ki tudták-e fizetni
valamilyen módon a Karitásznak a határozattal megítélt támogatási összeget?
Kocsis Ferenc képviselő:
Közli, hogy nincs itt a pénzügyes kolléganő.
dr. Füzi Norbert jegyző:
Jelzi, hogy nincs tudomása arra vonatkozóan, hogy bármilyen probléma lenne a megítélt
támogatási összeg kifizetésével kapcsolatban.
Több tárgy nem volt, Kocsis Ferenc polgármester megköszönte a megjelenést, a részvételt, s
a képviselő-testület ülését 16.52 órakor bezárta.
kmf.

Kocsis Ferenc
polgármester

dr. Füzi Norbert
jegyző
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Fertőd Város Polgármestere
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MEGHÍVÓ
Fertőd Város Képviselő - testülete

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

Előadó:

1. Fertőd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről
szóló 2/2011. (II.16.) rendeletének módosítása

Diczházi Alexandra
pü. osztályvezető

2. 2011. évi III. negyedévi költségvetési beszámoló

Diczházi Alexandra
pü. osztályvezető

3. 2012. évi költségvetési koncepció

Diczházi Alexandra
pü. osztályvezető

4. Az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyása

Tulok Viktor
aljegyző

5. Város-rehabilitációs pályázat kerékpárút és a süttöri
templomtér kivitelezési munkái közbeszerzésének elbírálása

dr. Füzi Norbert
jegyző

6. Egyéb döntést igénylő ügyek
6/1.) Hulladékudvar átterveztetésének ügye

Kocsis Ferenc
polgármester

6/2.) Helyi határozatok módosítása:
6/2/1.: Város-rehabilitációs pályázat
Kocsis Ferenc
projektmenedzsmenti feladatainak ellátásához
polgármester
kapcsolódó 107/2011.(IX.28.) önkormányzati határozat
módosítása
6/2/2.: Sírhelymegváltás díjkülönbözet visszafizetéséhez dr. Füzi Norbert
kapcsolódó 99/2011. (IX.5.) önkormányzati
jegyző
határozat módosítása.
6/3.) A szociális és gyermekjóléti társuláshoz (Kapuvár) történő
Tulok Viktor
csatlakozás ügye.
aljegyző
6/4.) Támogatási kérelmek elbírálása.
Kocsis Ferenc
polgármester
7. Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók
Fertőd, 2011. november 25.
Kocsis Ferenc
polgármester
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ELÖTERJESZTÉSEK:
6.1. Napirendi pont
Hulladékudvar átterveztetésének ügye
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint az Önök előtt is ismert, Fertőd Város Képviselő-testülete 2010. december 14-én
megtartott ülésén a 96/2010. (XII.14.) fertődi Öh. határozatában a 095/5 helyrajzi számú
ingatlant – a Képviselő-testület 2004-ben történt döntésének megfelelően – hulladékudvar
elhelyezése céljából használatba adta a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulásnak.
A tervezett hulladékudvar környékén élők még 2010. decemberében 148 db tiltakozó
aláírást gyűjtöttek annak érdekében, hogy a hulladékudvar más helyszínen épüljön meg.
Az ügyben lakossági fórum megtartására került sor, ahol a Képviselő-testület egyhangúlag
kinyilvánította azon szándékát, hogy a hulladékudvar számára új helyszínt jelöl ki.
Ez a 2011. március 30-án megtartott képviselő-testületi ülésen meg is történt
[ 28/2011. (III.30.) fertődi Öh. határozat ].
Az egyeztető tárgyalások eredményeképpen a hulladékudvar kiviteli terveit készítő
vállalkozás 800.000 Ft (bruttó) összegért vállalta a kiviteli tervek új helyszínre történő
adaptálását.
Fentiek ismeretében 2011. szeptember 5-én Képviselő-testületi ülésen napirendre vettem
a hulladékudvar terveztetésének ügyét, ahol a képviselők további egyeztetést írtak elő az
Önkormányzati Társulással.
Megkeresésemre a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
levélben jelezte, hogy ezen tervezési költséget nem vállalja, mivel az a projekt keretében
már nem számolható el.
Tisztelt Képviselő-testület!
Annak érdekében, hogy a lakosság kérésének eleget tegyünk, el kell készíttetni a kiviteli
terveket, ellenkező esetben a késlekedés azt vonhatja maga után, hogy a létesítmény az
eredetileg tervezett helyszínen fog megvalósulni, így kérem a Képviselő-testületet az
alábbi határozati javaslat elfogadására.
/2011. (XI. 30.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy el kell készíttetni a Fertőd városban
tervezett hulladékudvar kiviteli tervét a 2011. március 30-án meghozott 28/2011.
(III.30.) fertődi Öh. határozatnak megfelelően.
A tervezési díjat (bruttó 800.000 Ft) a Víz- és Csatornamű bérleti díjából keletkezett
többletforrás terhére kell biztosítani.
Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal.
Fertőd, 2011. november 24.
Kocsis Ferenc
polgármester
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6.2.1. Napirendi pont
Város-rehabilitációs pályázat projektmenedzsmenti feladatainak
kapcsolódó 107/2011.(IX.28.) önkormányzati határozat módosítása

ellátásához

Tisztelt Képviselő-testület!
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án meghozott,
a Város-rehabilitációs pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátásához kapcsolódó
107/2011.(IX.28.) önkormányzati határozata három döntést tartalmaz:
• Visszavonja „A városközpont megújítása Fertődön” című pályázat
projektmenedzseri megbízását dr. Füzi Norbert jegyzőtől,
• Megbízza a Scardobona Consulting Kft-t a projektmenedzsment feladatok
ellátásával,
• Dr. Füzi Norbert jegyző részére kapcsolattartás és információszolgáltatás jogcímen
2011. október 1 – 2012. május 31. között havi 75.000 Ft díjazást állapít meg
(célfeladatként).
Ezen harmadik intézkedés jogszabálysértő, melynek kapcsán a Kormányhivatal
törvényességi észrevételt tett, ezért indítványozom annak hatályon kívül helyezését.
/2011. (XI. 30.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Város-rehabilitációs pályázat
projektmenedzsmenti feladatainak ellátásához kapcsolódó 107/2011. (IX.28.)
önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:
a határozat 3. bekezdését hatályon kívül helyezi.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Fertőd, 2011. augusztus 17.
Kocsis Ferenc
polgármester
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