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A lakosság részéről 14 fő érdeklődő jelent meg.
Kocsis Ferenc polgármester a jelenlévők köszöntése után megállapította, hogy a 6
képviselő közül 6 jelen van, a közmeghallgatás, ill. az ülés határozatképes, azt
megnyitotta.
A polgármester ezután röviden ismertette az előző testületi ülésen hozott határozatok
végrehajtásának állását.
Kocsis Ferenc polgármester ezután ismertette a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:

NAPIRENDI JAVASLAT
Tárgy:

Előadó:

I. Közmeghallgatás:
1. A városközpont megújítása Fertődön beruházás helyzete
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Kocsis Ferenc
polgármester

2. Városfenntartás aktuális kérdései

Kocsis Ferenc
polgármester

3. Egyebek
II. Képviselő-testületi ülés napirendje
1. Fertőd Napenergia-Termelő Kft. ügye
2. Telekhatár rendezési ügyek
3. Kapuvári Vízitársulat kezelésében lévő vízfolyások
4. Közbeszerzési Bírálóbizottság ügye
5. Támogatási kérelmek elbírálása
6. Döntés járdafelújítás, járdaépítés ügyében

Kocsis Ferenc
polgármester
Kocsis Ferenc
polgármester
Kocsis Ferenc
polgármester
Tulok Viktor
aljegyző
Kocsis Ferenc
polgármester
Kocsis Ferenc
polgármester

7. Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók
Ezután megkérdezte, hogy a képviselőknek van-e más napirendre javaslata.
A képviselők részéről napirendi javaslat nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután szavazásra bocsátotta a fent felsorolt, a
meghívóban szereplő napirendi pontokat.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat az alábbiak szerint:
NAPIREND
Tárgy:

Előadó:

I. Közmeghallgatás:
1. A városközpont megújítása Fertődön beruházás helyzete
2. Városfenntartás aktuális kérdései
3. Egyebek
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7. Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók

I. Közmeghallgatás:

1.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: A városközpont megújítása Fertődön beruházás helyzete
Dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármester
Hosszan lehetne beszélni erről a témáról, hiszen rendkívül szerteágazó. Lemondott,
illetve nem kívánta tovább vinni a projektmenedzseri feladatokat az eddigi
projektmenedzser cég, ezért sor került más projektmenedzseri cég megbízására
vonatkozó pályázat kiírására. Folyamatban van továbbá a műszaki ellenőrök és egyéb
közreműködők pályáztatása is.
Egy ekkora méretű projekttel kapcsolatban rendkívül sok probléma, megoldásra váró
kérdés van, melyeket a műszaki kivitelezés során a kivitelezőknek kell megoldani.
Ezeket folyamatosan rendezni próbálják, de nem könnyű a helyzetűk, hiszen hosszú
ideig - a korábbi képviselő-testület lemondásától számítva az új testület
megválasztásáig, illetve hivatalba lépéséig és az azt követő munkák átvételéig –
érdemi munkavégzés nem történt a projekt ügyében. Igen szoros a kivitelezési
határidő.
A korábbi projektmenedzser cég megítélése szerint is nehezen fog megvalósulni a
rendelkezésre álló keretből a projekt. Feltételezhető az, hogy a projektre rendelkezésre
álló anyagi lehetőségek csak valamilyenfajta műszaki tartalom csökkentése és
változtatása mellett oldható meg, ami a pályázat megvalósítását nem veszélyeztetheti.
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A városközponthoz kapcsolódó beruházásoknál a helyzet már nem ilyen jó. Elmondja,
hogy a Haydn-sétánynak még a mai napig nincs használatbavételi engedélye. Ennek
oka, hogy a kivitelezés nem olyan formában történt és nem úgy, ahogy az engedélyek
szerint elő volt írva. A fennmaradási engedély iránti kérelmet a hivatal a korábbi
testület alatt beadta, melyre eddig még válasz nem érkezett. A projekt még nem
minősül befejezettnek. A támogatások igénybevétele ezzel összefüggésben csak
részben történhet meg. Ha nem lesz használatbavételi engedély, az nagymértékben
fogja veszélyeztetni a nagy projekt végső befejezését is. A szükséges módosításokat
meg fogják csinálni; de erre nem került volna sor, ha az akkori kivitelezés az engedély
szerint történt volna. Nem lennének plusz költségek, már meglenne a használatbavételi
engedély is.
A kerékpárút kialakítása nagyon jól halad süttöri templomtól a kastélyig. Itt is súlyos
hibákra lettek figyelmesek, melyeknek eredményeként a kerékpárút egy része csak
különleges további engedélyek beszerezését követően tud megvalósulni. A Dorisaroktól kezdődően a kastélyig terjedő része határidőn belül, de későbbi időpontban
valósul meg. Olyan területre lett tervezve, amire nem lehetett volna megtervezni.
Érdekes módon az építési engedélyezési eljárás során, sőt még a pályázat kiírás során
sem vették ezt észre. Megpróbálják most korrigálni, de ennek idő és anyagi vonzata is
van.
Kocsis Ferenc polgármester
Kiegészíti néhány adattal az elhangzott ismertetést. Alapvető probléma, hogy a
Scardobona Consulting Kft., aki a projektmenedzselési feladatokat vitte az új
körülményekre való tekintettel a projektmenedzselést tovább nem vállalta. Új
projektmenedzsert kellett keresni és ezzel párhuzamosan a műszaki ellenőr kérdését is
meg kellett oldani. Problémát okoz, hogy gyakorlatilag korrekt információhoz nem
jutnak. A pénzügy csak a számlákat látja, a Jegyző úr nincs itt - ő tudna konkrét
felvilágosítást adni. Mai napon írták ki a projektmenedzser és a műszaki ellenőr
kiválasztásra irányuló tendert. Ez azt jelenti, hogy 10 napon belül meglesz a
projektmenedzser cég és lesz arra mód és lehetőség, hogy az addigi történéseket,
kifizetéseket át tudják tekinteni és korrekt információk álljanak a képviselők
rendelkezésére.
A Haydn-sétány első ütemévre nem kapták meg a fennmaradási engedélyt, új eljárásra
kötelezték az illetékes szakhatóságot. Az eljárás még nem kezdődött meg, ez még
hosszabb időt fog igénybe venni. Ennek az a következménye, hogy az önkormányzat
által kifizetett munkák költség oldala nem térülhet addig meg, mivel amíg az
engedélyek rendelkezésre nem állnak, addig az NFÜ nem fizet. Bízik benne, hogy a
fennmaradási engedélyt megkapják, és nem kell komoly átépítésre milliókat kifizetni.
A kerékpárút építésével kapcsolatban elmondja, hogy kiírásakor hibát vétett az
önkormányzat és az önkormányzatot képviselő közbeszerzési bizottság. Ennek a
következménye az lett, hogy a kivitelező panaszának helyt adott a közbeszerzési
döntőbizottság és megsemmisítette az eljárás eredményét. Újra ki kellett írni a tendert.
Január 1-jétől új közbeszerzési törvény lépett hatályba - más előírásokkal.
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A nyomvonallal komoly problémák vannak és ennek okát abban látja, hogy sem a
Haydn-sétányra, sem a város-rehabilitációs projektre kiviteli terv nem készült. A
kastély és az un. Dori sarok közötti szakaszon a nyomvonalat a mezőgazdasági
területre tervezték, ami így nem építhető meg. Meg kell osztatni az ingatlant
földhivatallal, megosztás után kivonják az a területet művelés alól és utána lehet csak
kivitelezni. Ez annyit jelent, hogy amennyiben április-májusra kivitelező lesz, a süttöri
oldalon tudja elkezdeni a tereprendezést a templom előtt és Süttörről indulva
visszafelé lesz megépítve a kerékpárút. Probléma volt Gránátos ház udvarán a
becsatlakozás kialakításával. A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága téves információt
szolgáltatott, de ez nem akadályozza a kivitelezést.
Az igazi problémát a KSZK-nak (Kulturális Szolgáltató Központ) a kivitelezése
jelenti. Ez abból adódik, hogy augusztusban történt meg a döntés, miszerint zöld utat
kapott a beruházás, de sajnos a kivitelezés tenderkiírása nem történt meg az elmúlt
évben. Most az új előírásnak megfelelően kell megjelentetni a közbeszerzési kiírást.
Az egyeztetés a napokban kezdődik el, amely 1, maximum 2 hónap után kerül kiírásra.
Ha július végén el tudják kezdeni az építkezést, az egy jó helyzet lesz, viszont a
kivitelező időben nagyon be lesz szorítva. Azt jelenti, hogy a műszaki ellenőrnek,
projektmenedzselő cégnek és a kivitelező cégnek szorosan együtt kell működnie, hogy
határidőre befejezhető legyen a beruházás. Jegyző úr határidő módosítási kérelemmel
fordult az NFÜ-höz, de azt elutasították, ami azt jelenti, hogy 2013. február 1-re kész
kell lennie az épületnek, a kivitelezőnek be kell nyújtania a végszámlát. Egy hónap áll
a projektmenedzselő cég részére rendelkezésre ekkor, hogy a beruházást le tudja zárni.
Nagyobb probléma viszont, hogy az elképzelt és megpályázott műszaki megoldásra a
rendelkezésre álló összeg tartalékkal együtt csupán 505 millió forint. Ebbe az összegbe
kell beleférnie annak a műszaki megoldásnak, amit a tervező megálmodott, illetve
amit megpályáztak. A műszaki tartalom csökkentése nem lehetséges, mert az Európai
Unió azt azonnal bünteti. Pillanatnyilag úgy tűnik: ha megfelelő ütemben tudnak
dolgozni, s a jelenlegi ütemtervet tudják tartani, akkor éppen határidőre be tudják
fejezni a beruházást -, de ennek ellenére ismét kérni fogják a határidő
meghosszabbítását.
A kerékpárutat május-június környékén el tudják kezdeni építeni. Kéri a lakosságot,
hogy a Haydn sétánnyal illetve a város-rehabilitációs projekttel kapcsolatos kérdéseket
tegye fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

2.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Városfenntartás aktuális kérdései
Kocsis Ferenc polgármester
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Elmondja a lakosságnak, hogy mik az azonnali tervek és mit terveznek kicsit később.
Közli, hogy az anyagi lehetőségek erősen korlátozottak. A város költségvetése nem
biztosítja azt a keretet, amit szívesen igénybe venne a testület.
Készülnek a kiviteli tervek a süttöri városrész belvízmentesítésére. Ahogy pályázati
lehetőség lesz és forrást tudnak az önerőhöz biztosítani, akkor ezt mindenképp
beindítják. Tőzeggyárban a Temető utcai járdaépítés, illetve utak javítása van tervbe
véve. Ha kapnak pályázati lehetőséget útépítésre, akkor mindenképp meg kell
valósítani a Baross telep keresztutcáinak rendbetételét. Május 1. előtt szeretnék
megvalósítani az eszterházai városrészen az OTP-től a fogorvosi rendelőig a járda
felújítását. A kastély előtt 44 méteres szakaszon nem épült meg a járda. Különböző
okai vannak ennek, azonban nem az Önkormányzaton múlt. Ezt a szakaszt szeretnék
befejezni, térkő burkolatot kap az a rész. Térkövezéssel megcsinálják a sarródi
elágazás és Kelemente patak közötti kerékpárút szakaszt. Az eszterházai temetőnél az
utolsó járdaszakasz 10-15 méteren nem megfelelően lett lerakva, illetve az eszterházai
temető előtt az autóbusz megállónál a járda mélyen be van szakadva, balesetveszélyes,
kijavításra kerül. Ugyancsak a süttöri templom előtti autóbusz megállóknál
alábetonozással és aszfaltozással kijavítják az utat. A Liget utcai kátyúzás nem az
igazi, 15-20 méteres szakaszon javítani kell. Kavicsos járdát szeretnének kialakítani a
CBA és Óvoda úti Valéria Tabak közötti szakaszon az árok mellett. Ez a készülő
kerékpárútba be fog csatlakozni. Az előbb felsorolt javítások fedezete a költségvetésbe
be van tervezve.
Ismerteti a távlati terveket. Lakossági bejelentés alapján a Munkás utcai lakásoknál a
kijáratnál, illetve a parkolóban aszfaltozási gondok vannak. Ugyanez a helyzet az
ÁFÉSZ és OTP előtti területtel, meglehetősen rossz állapotban van. Mind az OTP és
ÁFÉSZ vezetője felajánlotta, hogy anyagilag is hajlandók részt venni a kialakításban.
A mai napig gond az önkormányzat előtt, a Madách sétánynál a forgalmi rend.
Egyirányusítva lett egy tavalyi képviselő-testületi döntésnek megfelelően. Ezt
megváltoztatják. Le szeretnék zárni a Kelemente híd és az önkormányzat előtti behajtó
közötti szakaszt virágládákkal és térköves járdát fognak építeni. A Kelemente hídnál, a
konzervüzem előtt lehet majd csak leparkolni. Lezárás után parkrészt szeretnének
kialakítani. Az önkormányzati épület előtti vaskorláttal kapcsolatban elmondja, hogy
azt elbontják, ott parkosítani szeretnének: virágládákkal színesítenék a területet.
Folyamatban van a sebességjelző táblák kihelyezése. Árajánlatokra várnak. A
következő testületi ülésen fogják az ügyet tárgyalni. Ezek a sebességjelző táblák nem
az önkormányzat, hanem egy alapítvány tulajdonába vannak.
Dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármester
Szeretné elmondani, hogy folyamatosan figyelik a kiírt pályázatokat. Elsősorban az
intézmények felújítására koncentrálnak, és arra, hogy a lehető legjobban ki tudják
használni ezeket a pályázati lehetőségeket. Cél, hogy az óvoda, iskola, illetve az egyéb
intézmények felújítására a lehető legrövidebb idő alatt sor kerüljön. A kiírásra került
pályázatokon részt kívánnak venni.
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Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
A Fő utcában, a KTSZ előtt parkolókat szeretnének kialakítani. A közútkezelővel
történő egyeztetéshez kér segítséget. A Gazda boltig több jármű tudna parkolni. Így
szebbé és praktikusabbá szeretnék tenni a várost.
Kocsis Ferenc polgármester
Átadja a szót a lakosságnak. Teljes körűen mindenről nagyon szívesen veszik a jelzést.
Ha a lakossági észrevétel van, arra tudnak reagálni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

3.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Egyebek
Kocsis Ferenc polgármester
A mai naptól elindítják az ügyfélfogadást Tőzeggyárban. Az ottani Kultúrotthonban
lehetőség van rá, hogy képviselők félfogadást tartsanak. Havonta egyszer egy órás
félfogadást tartanak. Ha beválik, akkor Fertődön is szeretnék ezt megvalósítani. Első
félfogadást Szabó Antal képviselő úr fogja tartani. Időben meg fogják hirdetni, az első
időpont még egyeztetés alatt van. A következő Képviselő-testületi rendes ülés 2012.
március 28-án 17 órákor lesz. Téma a támogatások odaítélése, valamint a
sebességjelző berendezés telepítésének kérdése.
Május elsején az önkormányzat városi majálist szervez. A kastély előtti részen egész
napos programmal várják a fertődieket. A konkrét programok kora délutántól kora
estig tartanak, ezt követően várhatóan koncert is lesz. Délelőtti óráktól kirakódó vásár
lesz, amelyek művészeti jellegűek. Helyi vállalkozókkal tárgyalnak, hogy sörsátor,
virsli, egyebek is legyenek. A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága hozzájárult ahhoz,
hogy területükön rendezzék meg a városi majálist.
Ebben az évben is rendeznek takarítási napot. Fix időpont esetén értesítik a lakosságot.
Rendezvényekkel kapcsolatban még egy információt közöl. A 28. Régi Zenei Napok
rendezvénysorozat idén is megrendezésére kerül. Ez korábban a Soproni Ünnepi Hetek
programja volt, azonban az idei évtől Eszterházán kerül megrendezésre, 2012. június
15-23-ig tart. Napközben zenei képzések, míg esténként a kastélyban fizetős koncertek
lesznek. Ezzel nagy hagyományokkal rendelkező rendezvénysorozatot tudtak Fertődre
csábítani. Reméli, hogy ezekben a napokban a vendégturizmus egy kicsit fellendül.
Ha további észrevétel, kérdés nincs, úgy értékeli, hogy talán sikerült egyfajta bizalmat
megalapozni az új testületnek a városlakók felé. A hivatal mindig nyitva áll a lakosság
előtt. Hivatalos félfogadása szerda délelőtt van.
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Több hozzászólás nem volt, Kocsis Ferenc polgármester megköszönte a megjelenést, a
részvételt, és a közmeghallgatást 17.47 órakor berekesztette.

II. Képviselő-testületi ülés tárgyalása

1.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Fertőd Napenergia-Termelő Kft. ügye
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester
A Fertődi Napenergia-Termelő Kft. ügyvezetése kérelemmel fordult az
önkormányzathoz annak vonatkozásában, hogy a 072/4-es helyrajzi számon szereplő
ingatlanon (szennyvíztisztító telep melletti ingatlan) egy 499 kW-os naperőmű építési
engedélyéhez a szükséges közútkezelői és tulajdonosi nyilatkozatot az Önkormányzat
adja ki. A Fertődi Napenergia-Termelő Kft. az önkormányzat részesedésével és
tulajdoni hányadával rendelkező Fertődi Energiahasznosító Kft. „leányvállalata”. Ez a
nyilatkozat szükséges ahhoz, hogy a pályázatokat be tudják adni a naperőmű
létesítéséhez. Javaslata, hogy adják ki ezt a nyilatkozatot.
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 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:

42/2012. (III.21.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 072/4 hrsz-ú ingatlanra a Fertődi Napenergia-Termelő Kft.
részére kiadja a közútkezelői nyilatkozatot és a tulajdonosi
hozzájárulást.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
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2.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Telekhatár rendezési ügyek
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester
Az előző Képviselő-testülettől örökölt telekkiigazítási-, telekrendezési ügyek
megoldása a mai napig nem történt meg. Döntést igényel a Fertőd 724/18 hrsz-ú
ingatlanból kialakított közterület, közút ügye. A NAKRILA Kft. a beadványos.
Süttörön a védőnői rendelő - volt postahivatal épület és a rendőrség épület közé
bevezető útról van szó. Ez az út, amikor kialakításra illetve aszfaltozásra került, ahhoz
a Kis Üzletház tulajdonában lévő ingatlanból 374 nm ingatlanrész az Önkormányzat
tulajdonába került, ám ennek a pénzügyi rendezése még nem történt meg. Ez ügyben
kereste meg az Arszin ügyvédi iroda az Önkormányzatot. Pénzbeli kártérítést követel,
egyrészt az általa felbecsült érték megfizetését, másrészt a késedelmi kamatok
megfizetését.
Másik ilyen téma a 05/22 hrsz-ú ingatlan, amely egy erdős terület: magánkézben van.
A tulajdonos ugyan még nem kereste még meg az Önkormányzatot, de viszont
rendezni kell az ügyet és kártalanítani kell a tulajdonost. A Liget utca bal oldalán lévő
telefon- és kábel tv közműkábel, illetve jobb oldalon a közvilágítás oszlopsora
magánterületen van. Ugyanígy a fertődi templom mögött lévő gyalogjárda - amely az
Arany János utca folytatása - szintén magántulajdonú területen van, ezt is rendezni
kell. Javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy területcserével oldják meg, ha ez
nem lehetséges, akkor próbálják megvásárolni azt az ingatlanrészt, amely földhivatali
megosztást is von maga után.
Harmadik ilyen ingatlanügy a Fertőd-Fertőszentmiklós között lévő kerékpárút
nyomvonala. A Fertőszentmiklósi kanyarban, a volt bútorbolt után lévő kis területből a
tulajdonos szerint a kerékpárút 17 nm-nyi helyet elfoglal. A tulajdonos ennek a
rendezését kérte. A megváltást nem támogatják, telekhatár rendezést ajánlottak
részére, illetve az őt képviselő jogi személy részére. Ebben az ügyben a KIG -el együtt
kell közösen lépniük. Ez elméletileg megoldható
Ez a három téma van jelenleg függőben. A NAKRILA Kft. ügyében kellene most
dönteni.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Szabó Antal képviselő
A NAKRILA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. követelésére két lehetséges megoldást
lát. Furcsának találja, hogy 2005-ben egy nm területért 10.000,- forintot számoltak fel:
ezt az összeget soknak tartja. Véleménye szerint, ha lehetséges fel kellene ajánlani egy
csereingatlant. Indítványozza, hogy az Önkormányzat ingatlanszakértővel becsültesse
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fel ezt a területet, hogy mennyi a mai piaci értéke. Összehasonlító elemzés alapján
állapítsa meg, hogy 2005-ben mennyi volt a forgalmi értéke és akkor vagy egyezségre
jut az Önkormányzattal a NAKRILA Kft. vagy pedig csereingatlant lesz kénytelen
elfogadni.
Kocsis Ferenc polgármester
Ha jól értelmezi, akkor a telekarány rendezési ügyben további eljárásra van szükség:
felmérésre, ingatlanbecslésre; majd ennek eredményeképpen levélben felkeresik az
ügyvédi irodát csereingatlan felajánlásával vagy kártalanítással. Kérdése az lenne,
hogy halasszák el a mai döntést?
Tulok Viktor aljegyző
Nem. A képviselő úr abban szeretne döntést hozni, hogy az önkormányzat az üggyel
érdemben foglalkozni kíván, és ennek eredményeképpen megkeresi az ügyvédi irodát,
hogy csereingatlannal vagy kártalanítással kívánják rendezni az ügyet.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a módosított határozati javaslatot elfogadásra
ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
43/2012. (III.21.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 724/18 hrsz-ú ingatlanból 374 nm ingatlan forgalmi értékét
ingatlan
szakértővel
felbecsülteti,
felméreti,
ennek
eredményeképpen a hivatal felkeresi az Arszin ügyvédi irodát,
hogy ingatlan cserével vagy kártalanítással kívánja rendezni az
ügyet az önkormányzat.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

3.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Kapuvári Vízitársulat kezelésében lévő vízfolyások ügye
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester
2009. december 31-én szűnt meg az az előírás, ami alapján a Kapuvári Vízitársulat
kezelésében lévő 7 db vízfolyás karbantartására kötelező hozzájárulást kell fizetni. Ezt
a hozzájárulást az Önkormányzatnak és a területen érintett gazdálkodóknak kellett
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megfizetni. 2010. évben lehetőség volt ennek a tagdíj hozzájárulásnak a megfizetésére,
amennyiben azt a magángazdálkodó vagy az Önkormányzat vállalta. Az
Önkormányzat vállalta ennek a megfizetését, amely 500.000,- forint körüli összeg.
Ennek fejében a Kapuvári Vízi Társulat nyár végén elvégezte a Tőzeggyár irányú
közeli csatorna tisztítását. A mai napig maradt fenn maradványpénz, ebből az
összegből a gazdálkodókkal együtt el kell dönteni, hogy melyek azok a vízitársulati
árkok, amiket ki tudnak ebből a maradványpénzből tisztítani. 2011-ben ez volt a
lehetőség, viszont 2012-től már nincs erre mód. A törvényi változás úgy szól:
amennyiben az Önkormányzat nem köt szerződést az illetékes vízitársulattal (Fertőd
esetében a Kapuvári Vízitársulat), akkor a Kapuvári Vízitársulat kezelésében lévő vízi
árkok visszakerülnek az Önkormányzat kezelésébe. Tény az is, hogy az Önkormányzat
nincs felkészülve ezen vízfolyások átvételét követő kötelező üzemeltetésre, tisztításra,
melyekre forrásokkal sem rendelkezik. A Vízitársulat egy szakmai szervezet, mely egy
pályázaton belül több települést is érintő árokrendszer fenntartására is tud pályázni.
Javasolja, hogy a szerződést írják alá egy éves időtartamra, és a tapasztalatok után
elgondolkodnak, hogy a jövő évre visszakérik-e a vízfolyásokat a Vízitársulattól vagy
sem.

KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Kisberk Ferenc alpolgármester
Maximálisan egyetért polgármester úr javaslatával, hogy a szerződést egy éves
időtartammal írják alá.
Szabó Antal képviselő
Véleménye, hogy egyelőre célszerű lenne meghosszabbítani a szerződést. Ha majd
megalakul Fertődön a városüzemeltető kft., akkor amit a kft. el tud végezni e téren, azt
tegye meg. A korábbi testülettől kapott információi szerint egy helyi vállalkozó
nagyságrendekkel kevesebbért végezte az árkok tisztítását, mint a Vízitársulat.
Nyernek egy évet arra, hogy el tudják dönteni: a továbbiakban részben helyi
vállalkozóval, részben a városüzemeltető kft-vel együtt csinálják az árkok tisztítását és
nem szerződnek a Kapuvári Vízitársulattal tovább.
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 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
44/2012. (III.21.) önkormányzati határozat:
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Fertőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza Fertőd Város polgármesterét, hogy a Kapuvári
Vízitársulattal megkötendő Szerződést egy év határozott
időtartamra aláírja.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: 2011. március 31.

4.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: A Közbeszerzési Szabályzat és a Közbeszerzési Bizottság
összetételének módosítása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
Tulok Viktor aljegyző
Elhangzott már a közmeghallgatáson is, hogy a közbeszerzési törvényt lecserélték egy
újra. Ez magával vonja, hogy a közbeszerzési szabályzatot is át kell vizsgáltatni a
közbeszerzési szakértő asszonnyal. Ez a munka már folyik, ennek első legfontosabb
fázisa, hogy a közbeszerzési döntő bizottságban egy fontos változást vezessenek át.
Korábban az volt a szokás, hogy ebbe a közbeszerzési bizottságban – mely nem a
végső szót mondja ki az adott közbeszerzésről, hanem szakmai részét próbálja letenni
az „asztalra” - két képviselő szavazati joggal vegyen részt. Az új jogszabály már nem
teszi ezt lehetővé. Kimondja az új törvény: ha a képviselő-testületi tag szavazati joggal
tagja ennek a bíráló bizottságnak; akkor ha a végső szót a képviselő-testület mondja ki
a közbeszerzéssel kapcsolatban, abban már nem szavazhat, mert összeférhetetlen lesz.
Három verziót írt le az előterjesztésben e probléma feloldására. A polgármester úr is
tett egy saját előterjesztést, mely az aljegyző által felvázolt három verzióból a
másodikat támogatja. Ennek lényege, hogy a testület nem képviselő-testületi tagokat
delegálna ebbe a bizottságba, hanem két külsős bizottsági tagot, akik - mivel nem
képviselő-testületi tagok - nem vesznek részt a végső (testületi) döntésben, tehát ilyen
értelemben nem keletkezik összeférhetetlenség.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Kocsis Ferenc polgármester
Az előterjesztése második részében részletesen leírta, hogy az első és harmadik
variációt összevonva a második variációt javasolja elfogadásra. Következőképpen
módosítsák a közbeszerzési bizottság szavazati joggal rendelkező tagjainak névsorát:
Horváth Tibor képviselő helyett Horváth Lászlót (Pénzügyi Bizottság külsős tagja), és
Szabó Antal képviselő helyett Szemerits Zsoltot (Oktatási-, Kulturális-, Sport- és
Szociális Bizottság külsős tagja) vegyék be.
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Tulok Viktor aljegyző
Két határozatot szükséges hozni: az egyik a közbeszerzési szabályzatot, míg a másik a
bíráló bizottság tagjait kijelölő korábbi testületi határozatot módosítaná. Jelzi, hogy a
közbeszerzési szabályzat módosítása nem, de a kinevezésé minősített többséget kíván.
Kocsis Ferenc polgármester
Közli, hogy először a közbeszerzési szabályzat módosításáról szavaznak.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:

45/2012. (III.21.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Közbeszerzési Szabályzat 5.1 pontját az alábbiak szerint
módosítja:
• vezetője: jegyző, távollétében az aljegyző
• szavazati joggal rendelkező tagjai: a Testület által delegált
2 fő
• a bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vesz a
pénzügyi osztály vezetője és a külső szakértők (hivatalos
közbeszerzési tanácsadó és a beszerzés tárgya szerinti
szakember).
Felelős: Tulok Viktor aljegyző
Határidő: azonnal

Kocsis Ferenc polgármester
Most a bíráló bizottság tagjait kijelölő korábbi testületi határozatot fogják módosítani,
melyhez minősített többség szükséges.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen, 1
tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
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46/2012. (III.21.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 7/2012. (I.25.) számú fertődi önkormányzati határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
Közbeszerzési Bizottság szavazattal rendelkező tagjai:
Horváth Tibor képviselő helyett Horváth László (Pénzügyi
Bizottság külsős tagja)
Szabó Antal képviselő helyett Szemerits Zsolt (Oktatási-,
Kulturális-, Sport- és Szociális Bizottság külsős tagja).
Felelős: Tulok Viktor aljegyző
Határidő: azonnal
5.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Támogatási kérelmek elbírálása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester
Az összes támogatási igény egy részével foglalkoznak csak a mai napon. Először a
zeneiskolához kapcsolódó Eszterházi Pál Alapítvány támogatási kérését bírálnák el.
Idén lesz a zeneiskola 35 éves és ebből az alkalomból iskolakönyvet szeretnének
kiadni, ehhez 500.000,- forintos támogatást szeretnének kérni. Javasolja az 500.000,forint támogatás megadását a kiadványhoz, amely a város ismertségét is elősegítheti.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Horváth Tibor képviselő
A polgármester úr említette, hogy nincsen minden támogatási kérelem itt. A
támogatásokra fordítható összeg egy fix összeg. Véleménye szerint nehéz úgy dönteni,
hogy nincsen itt minden támogatás iránti kérelem előttük. Javasolja, hogy tűzzenek ki
egy határidőt az igények benyújtására és elbírálására.
Kocsis Ferenc polgármester
Ezt nem tudják megtenni, mert lehet, hogy csak szeptemberben érkezik be kérelem
rendezvény támogatására. A támogatásra fordítható éves összeg ismert, mértéktartást
kell tanúsítani az egyes támogatások odaítélésénél. Kérdezi, hogy Horváth Tibor
képviselő úr javaslata módosító indítvány volt, arra vonatkozólag, hogy ne döntsenek
ma a támogatásokról, vagy visszavonja ezt az indítványt?
Horváth Tibor képviselő
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Javasolja, hogy tűzzenek ki egy határidőt, hogy a támogatási kérelmeket meddig
nyújtsák be az intézmények, illetve a civil szervezetek.
Szabó Antal képviselő
Furcsállja, hogy bizonyos szervezetek a 2011. évben kapott támogatásukhoz képest,
többszörösét kérik idén ebbe a nehéz gazdasági helyzetben az új testülettől. Egyetért
Horváth Tibor képviselővel: a támogatási kérelmek szavazásáról szóló napirendet
tárgyalják később. Szabjanak ki egy határidőt, hogy meddig kell beérkeznie a
kérelmeknek.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Egyetért Horváth Tibor indítványával. Javasolja, hogy a következő képviselő-testületi
ülésen tárgyalják e napirendet.
Tulok Viktor aljegyző
Javasolja, hogy a jövő heti képviselő-testületi ülésen jelölje ki azt a határidőt a testület,
amikor tárgyalnák a támogatási kérelmeket. A mai döntés e tényt tartalmazza.
Kocsis Ferenc polgármester
Véleménye szerint, a jövő heti képviselő-testületi ülésen már tudnák tárgyalni az első
félévi támogatásokat.
Patonai Tamás képviselő
Kérése, hogy a képviselő-testületi ülés előtt a pénzügyi bizottság tárgyalja át a
támogatási kérelmeket.
Kocsis Ferenc polgármester
Jelzi, hogy a pénzügyi bizottság már másfél hónappal ezelőtt átbeszélte ezeket a
támogatásokat, csak nem terjesztették elő testületi ülésen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a konszenzus alapján kialakult módosító javaslatot
elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal – egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:

47/2012. (III.21.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a mai képviselő-testületi ülésen nem foglalkoznak a
támogatási kérelmek elbírálásával, helyette a következő
képviselő-testületi ülésen bírálják el az első félévi támogatásokat.
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Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
6.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Döntés járdafelújítás, járdaépítés ügyében
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester
a) A közmeghallgatás városfenntartás aktuális ügyeihez még annyit hozzátesz, hogy az
autóbusz-megállókat rövid időn belül rendbe szándékoznak tenni és további
szeméttárolók kihelyezése is sor kerül.
b) A múlt héten megtörtént két járdafelújítás tenderének az értékelése. Felhatalmazást
kér a munkálatok megrendeléshez. A Fő út 7-21-ig aszfaltos járda felújítása, vállalási
nettó ár: 1.248.000,- forint.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután az elhangzott határozati javaslatot elfogadásra
ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal – egyhangúlag - elfogadta az alábbi javaslatot:

48/2012. (III.21.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, Fertőd Fő út 7-21-ig aszfaltos járda felújítást végez,
melynek a nettó kivitelezési ára: 1.248.000,- forint.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkálatokat az
érintett vállalkozástól e paraméterekkel rendelje meg.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

c) A Kastély előtti járdaépítést budapesti térkővel kell megvalósítani, mert a KÖH
előírta, hogy mással nem építhetik meg. Ennek nettó ára: 734.000,- forint lenne.
Patonai Tamás képviselő
Kérdezi, hogy akik ott süllyesztették az utat és felszedték a járdát, miért nem ők
csinálják?
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Kocsis Ferenc polgármester
A kastélynak nincs pénze erre – főleg most, hogy egy kormánybiztost is kaptak. Nem
szedték fel a járdát, ma megnézték. 734.000,- forint a kivitelezés összege. Jövő héten
kezdik építeni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután az elhangzott határozati javaslatot elfogadásra
ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal – egyhangúlag - elfogadta az alábbi javaslatot:

49/2012. (III.21.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, a kastély előtti járdaépítést budapesti térkővel
valósítsák meg, melynek a nettó kivitelezési ára: 734.000,forint. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkálatokat
az érintett vállalkozástól e paraméterekkel rendelje meg.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

7.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók
a) Egyes önkormányzati intézmények vezetőinek beszámolója az általuk irányított
szervezet tevékenységéről
aa) Fertődi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Kreiterné Kovács Jolán intézményvezető
Köszöni a felkérést, hogy az óvodáról beszámolhat. Úgy gondolja, hogy nagyon
hasznos, ha az óvoda munkáját egy ilyen fórumon átbeszélik, illetve tájékoztatást tud
adni. A Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2007 óta Intézményi Társulás
formájában működik. A Társulás neve: Fertőd-Agyagosszergény-EbergőcFertőendréd-Röjtökmuzsaj-Sarród Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartói Társulás,
mely a térségben a legnagyobb ilyen jellegű. A társulás székhelye: 9431 Fertőd,
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Madách sétány 2. Tagintézmények: agyagosszergényi, fertőendrédi, röjtökmuzsaji és
sarródi tagóvoda. A fertődi óvoda két épületben működik, így 6 telephelyen
dolgoznak. Intézmény élén az intézményvezető áll, aki egyszemélyi felelős vezető.
Tagóvodák irányításában a tagóvodák vezetői vesznek részt; napi kapcsolatban állnak,
elősegítve ezzel az információk időben történő egymásközti áramlását. Havi
rendszerességgel vezetői megbeszéléseket tartanak. Itt az aktuális tájékoztatásokat
megkapják az tagintézmény-vezetők, akik továbbviszik az információkat. Évente két
alkalommal közös nevelési értekezletet tartanak, ahol a tagintézmények dolgozói is
részt vesznek, az előttük álló időszak feladatait megbeszélik, valamint az intézmény
munkatervét állítják össze. Módszertani és elméleti előadásokkal segítik az óvodai és
bölcsődei dolgozók szakmai fejlődését. Ügyel arra, hogy az intézményegységek
óvodai nevelésükben, bölcsődei ellátásukban továbbra is megtartsák szakmai
önállóságukat, ezáltal is megőrizve hagyományaikat, önálló arculatukat.
A Napközi Otthonos Óvoda a „Nevelés a művészetek eszközeivel óvodai nevelési
program” alapján dolgoznak. Elmondja, hogy programjukban az egyéni fejlesztő
munka fontos helyet foglal el, ehhez a személyi feltételek adottak. Logopédus
irányítása mellett nyelvi és beszédfejlesztő felzárkóztató foglalkozásokat tartanak.
Gyógypedagógus irányításával és fejlesztő óvodapedagógusaik munkájával az arra
rászorult gyerekek fejlesztését helyben el tudják végezni mikrocsoportos illetve egyéni
foglalkozásokkal. Nevelő munkájuk fontos része a bölcsődés korú gyerekek
egészséges, érzelmi és testi fejlődésének biztosítása az óvodába lépés előtt. Az
intézmény egységnek egyik szárnya, külön intézményrésze a bölcsőde. Nagyon kicsi
létszámmal működik, de igen népszerű. Fontos hiánypótló szerepet tölt be. 2 éves
kortól tudják fogadni a gyerekeket, eddig a 10-12 férőhelyre 14-16 gyereket tudtak
elhelyezni. Az intézmény rendelkezik a működéshez szükséges jogszabályok által
előírt dokumentációkkal, törvényesen és jól működnek.
Az önkormányzati Képviselő-testület minden évben meghatározza az indítható
csoportok számát. Az óvoda férőhelye 250 a tagintézményekkel együtt. Bölcsőde
férőhelye 12 gyermek. 2011. szeptemberben 6 óvodai csoportot indítottak, a bölcsőde
1 csoporttal működik.
A munkájuk során fontosnak tartják, hogy a családokkal együtt segítség a gyerekek
beilleszkedését az óvodába, félelmet, szorongást csökkentik, érzelmi biztonságot
biztosítanak számukra. Fontos, hogy a gyermek az anya jelenlétében ismerkedjen meg
az óvodával, az óvodai környezettel, óvó nénikkel, társaival.
A csoportokba 15 és 26 gyerek közötti szóródásban osztották be a gyerekeket,
természetesen figyelembe véve a tagóvodák adottságait. Bölcsődébe 16 kisgyerek jár,
Fertődön 20-as óvodai létszámok vannak. 5 sajátos nevelési igényű gyerekekül van,
akik különböző kisebb-nagyobb fogyatékossággal élnek. Ezen gyerekek fejlesztésére
nagy gondot fordítanak, az egészséges gyerekekkel nevelik őket együtt, de külön
szakember fejleszti őket. Van két fejlesztő pedagógusuk, akik a napközbeni
fejlesztésüket heti rendszerességgel, különböző óraszámban ellátják. Eddig minden
sni-s szakvéleménnyel rendelkező gyerek normál iskolába tudott menni.
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Az elmúlt évek gyermeklétszámának alakulásával kapcsolatban elmondja, hogy az
országos tendenciával ellentétben nem csökkent a gyermeklétszám, hanem nőtt. A
2011/2012-es évben 207 óvodás gyerekük van. A bölcsődét 2009-ben indították,
jelenleg 16 kisgyerek van.
Személyi feltételekről elmondja, hogy 21 óvodapedagógus van, 8 dajka, 1 óvodatitkár,
2 bölcsődei gondozó, van egy általános helyettes (óvónő-kisgyermekgondozó),
mindkettő szakképesítéssel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy akár az óvodában, akár a
bölcsődében helyettesíteni tud, és van egy általános helyettes (dajka). 21 felsőfokú
pedagógus közül 4 óvónő rendelkezik német nemzetiségi óvodapedagógusi
diplomával, 1 másoddiplomával, 5 szakvizsgázott óvodapedagógus és 3 közoktatás
vezetőjük van. Dolgozók továbbképzésével kapcsolatosan elmondja, hogy
nevelőtestületük tagjai továbbképzéseken vesznek részt, amelyek szakmai jellegűek.
Dajkáik OKJ-s tanfolyammal rendelkeznek. A bölcsődevezető és gondozó is
rendszeresen részt vesznek a Szombathelyi Módszertani Központ által szervezett
bölcsődei gondozást érintő továbbképzéseken és konzultációkon.
Tárgyi feltételekkel kapcsolatosan elmondja, hogy jelenleg 6 telephelyen működnek,
melyek különböző mértékben alkalmasak kor színvonalának megfelelő óvodai
nevelésre. Az épületek műszaki állapotának javítására és az állagmegóvásra nagy
gondok fordítanak, de anyagi lehetőségeik korlátozottak. Ebben az évben több
pályázati lehetőségük is lesz. Kéri az Önkormányzatot és a képviselő-testületet, hogy
támogassák őket az ezeken való részvételben.
Az elmúlt évben jelentős átalakítási munkálatokat végeztek. A süttöri Mentes Mihály
úti óvoda épületében tetőjavítás, nyílászárók cseréje, külső homlokzat felújítása,
udvari játékok cseréje történt meg; viszont van, amire nem jutott pénz. A kerítés
balesetveszélyes, kisebb javításokkal próbálják karbantartani. Ebben az óvodában a
járda betonozott része nagyon rossz állapotban van, sürgősen javításra szorul. Egy
kisebb baleset volt: az óvoda lépcsője olyan állapotban van, hogy leesett egy kisgyerek
- szerencsére nagy baj nem történt.
A bölcsőde 2009-ben került kialakításra, ez időben a mosdót felújítottak és az
előírásoknak megfelelően kialakították az épület azon szárnyát, ahol a bölcsőde
működik. A bölcsődét a Módszertani Központ irányadásának megfelelően alakították
ki. Az előkertből egy kis bölcsődei udvart alakítottak ki a korosztálynak megfelelő
játokkal. Elég rossz állapotban van a padlózat, s az informatikai eszközök
fejlesztésére, korszerűsítésére is sort kellene keríteni. Figyelik a pályázati
lehetőségeket és ezek kihasználását próbálják megoldani.
A fémvázas fektetőket kényelmes, modern fektetőkre cserélték, a gyerekek játékait
folyamatosan bővítik alapítványi pénzből és különböző szülői adományokból egészítik
ki az önkormányzati pénzen felül. Támogatást kapnak a Fertődi Német Nemzetiségi
Önkormányzattól is. Elsősorban a német nemzetiségi csoportokat támogatják, de a
lehetőségekhez mérten a többi csoport is részesül ebből a támogatásból. Az udvari
játékeszközök elavultak, bővítésük folyamatos. A Velux alapítvány támogatásából egy
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fészekhintát vettek, ez közel 500.000,- forintos beruházás volt. Az eszterházi óvoda
épület nagyon sürgősen felújításra szorul. Tető, nyílászárók, vakolat, belső padlózat
nagyon rossz állapotban van.
Magas színvonalú pedagógiai munkával igyekszenek a gyermekeket nevelni,
fejleszteni és az iskolai életre előkészítik őket. Nagy vonzerő a fertődi és a környéken
élő szülők számára a német nemzetiségi óvodai csoport, ahol jelenleg 60 kisgyermek
tanul és ismerkedik a német nyelvvel játékos formában. Már 3 német nemzetiségi
csoportjuk van, az első csoportot 2004/2005. tanévben szervezték. Sikerként könyvelik
el, hogy a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére és a szülők
pozitív visszajelzésére 2010 szeptemberében a helyi általános iskolában tovább
folytatják az óvodában megkezdett német nemzetiségi munkát és német nemzetiségi
osztályokat indítottak.
Egész heti tevékenységüket felsorolja: mese-vers, ének-zene, ábrázoló és barkácsoló
tevékenységek, mozgásos foglalkozások a tornateremben, kirándulás, séta. Az
ünnepek, hagyományok ápolása a programjukban nagyon fontos helyet foglal el.
Felsorolja őket: Márton-nap, Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja stb.
Délutánonként a gyermekek számára külön foglalkozásokat is szerveznek, amelyen a
részvétel ingyenes és önkéntes. Igény szerint úszás-oktatást is szerveznek. Jó a
kapcsolat a szülőkkel, családlátogatásokat végeznek az óvónők, fogadóórákat tartanak.
Közös programok vannak a szülőkkel. Jó a kapcsolat az iskolával és a könyvtárral is.
Védőnők rendszeresen látogatják az óvodát, tisztasági vizsgálatokat tartanak.
Fogorvosi szűrés is van. Jó a kapcsolat a fenntartóval.
Az óvodának van egy alapítványa: a Gyermekmosoly Alapítvány. Az adó 1%-át
szívesen fogadják.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Gergácz Imréné képviselő
Meghívja az óvodavezetőt az általános iskolába óralátogatásra. Elmondja, hogy évről
évre nő az sni-s gyerekek száma, velük külön kell foglalkozni. Jelzi, hogy van 1
tanulója, akit nem tudott megtanítani írni, olvasni és úgy jött az óvodából, hogy nem
volt neki elővizsgálati anyaga.
Kreiterné Kovács Jolán intézményvezető
Közli, hogy nem tudja, kiről van szó. Nyilvánvaló, ha az óvónők problémát jeleznek,
megbeszélik a szülővel és a szülőnek kell elvinni a gyermeket a szakértői vizsgálatra.
Az óvoda és az iskola közötti átmenet nem mindig zökkenőmentes és ennek nem
mindig az óvoda vagy az iskola az oka.
Szabó Antal képviselő
Kérdezi, hogy van-e a környéken iskolapszichológus, aki foglalkozik a problémás
gyerekekkel?
Gergácz Imréné képviselő
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A fertődi intézmények Győrhöz, illetve a csornai Arany János Nevelési Központhoz
tartoznak. A szülő beleegyezése nélkül nem küldhetik sehova a gyereket. Súlyos
esetben a város jegyzője elrendelheti a gyerek szakértői vizsgálatát.
Dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármester
Kérdezi, hogy mik azok a legfontosabb tervek, amelyek előtt az óvoda áll.
Kreiterné Kovács Jolán intézményvezető
A legfontosabb lenne az eszterházi épület - amelyben az óvoda és a bölcsőde működik
- felújítása. Nagyon elavultak a nyílászárók, rossz állapotban van a tető: ez a kettő a
legfontosabb. Egy pályázatíró irodával felvette a kapcsolatot. Lesznek szeptembertől
olyan pályázatok, amelyek az új közoktatási törvény bevezetése miatt kerülnek kiírásra
(ugyanis 3 éves kortól kötelező lesz az óvodába járás). Viszonylag nagy összeg fog
rendelkezésre állni, akár új óvoda építésére, illetve felújítására is.
Dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármester
Kérdezi, hogy együtt tud-e működni a jelenlegi képviselő-testülettel?
Kreiterné Kovács Jolán intézményvezető
Igen.
Szabó Antal képviselő
Úgy tudja, hogy a 100%-ban vissza nem térítendő támogatású pályázatnál a városnak
kell állnia az áfát. Félelmetes a süttöri óvoda kerítése. Megoldást kellene keresni rá,
mert balesetveszélyes.
Kocsis Ferenc polgármester
A műemlékvédelemi előírások miatt itt „barkácsolgatni” nem lehet. Kérdezi: van-e
érdeklődés a szomszéd településekről a bölcsődei helyek iránt?
Kreiterné Kovács Jolán intézményvezető
Elég sok az érdeklődő. A későbbiek folyamán más települések is bekapcsolódhatnának
ebbe a társulásba, akkor több gyereket tudnának felvenni. Működési engedélyük
jelenleg csak a társulás területére vonatkozik.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Látogatása során nagyon pozitív benyomást keltettek benne az óvónők és a gyerekek.
Járda, lépcső javítása szükséges. Konyhánál látta a szintkülönbséget, azt is sürgősen
korrigálni kell. Jó lenne, ha az intézményeknek lenne egy karbantartó csoportja.
Kreiterné Kovács Jolán intézményvezető
Műszaki segítséget szeretnének ez ügyben kérni. Az egész konyha meg van süllyedve.
Mindenképp egy műszaki felmérést kellene csinálni. Egy olyan tervvel is rendelkezni
kellene, hogy amikor a pályázat megjelenik, akkor azt be tudják adni.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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ab) Fertődi Babos József Térségi Általános Iskola
Garab Gábor Károlyné intézményvezető
2010/2011-es tanévről számol be. 2009. decemberében vette fel az iskola a Babos
József Térségi Általános Iskola nevet. A süttöri oktatásnak jeles képviselője, fiúiskola
vezetője volt Babos József. Életét a gyermekek nevelésére és a hagyományőrzésre tette
fel. Márványtáblája az iskola aulájában található. Családjával felvették a kapcsolatot.
A család alapított egy emlékérmet, amelyet minden évben az a tanuló kapja meg, aki
önmagához képest a lehető legjobb eredményeket éri el.
Az iskola is Intézményi Társulás formájába működik. 6 település kötött tásulási
megállapodást, de ezen kívül még több helyről járnak a gyerekek az iskolába. Kéri a
polgármester urat és a Képviselő-testületet, hogy az idei évben az intézményi
társulásnál az elmaradt egyeztetést – melyet a költségvetés elfogadása előtt szokták
megtenni - pótolják, mert a finanszírozás miatt ez rendkívül fontos.
A tanulók létszáma a 2010/2011-es tanévben 363+3 fő (3 fő magántanuló: Ausztriába
járnak iskolába, de itt vizsgáznak, mint magántanulók). A számított létszám az sni-s
tanulók számát jelenti, így 394 fő volt. 17 tanulócsoportban dolgoznak,
évfolyamonként kettő osztály +1 évfolyam az agyagosszergényi tagiskolában.
Napköziotthonos csoportok száma 4: 2 a süttöri alsós iskolában, 1 a fertődi iskolában
és 1 az agyagosszergényi tagiskolában működik. A német nemzetiségi képzés az
óvoda folytatásaként indult el. Felmenő rendszerbe működik, az idei évben már első és
második osztály is van. A törvény előírja, hogy német nemzetiséget csak úgy lehet
oktatni, ha párhuzamos magyar nyelvű osztály is van, felmenő rendszerben. A német
nemzetiségi képzésről elmondja, hogy elsősorban a német irodalom, német nyelv
megszerettetése a cél, órarendben van a német nemzetiségi hagyományok ápolása.
Ennek keretében minden évben jeles napként tartják számon a Márton napot, melyet
az óvodával közösen, a tornateremben rendeznek meg. Vannak tanulmányi versenyeik,
pl.: német nemzetiségi verseny, melyet minden évben megrendeznek.
Személyi feltételek. Pedagógusok létszáma, aki aktívan dolgozik 26 fő, technikai
dolgozók (takarító személyzet) 4 fő, iskolatitkár 1 fő. A 2009/2010-es tanévhez képest
csökkenés mutatkozik a gyermeklétszámban. Nem a beiskolázással van gond, hanem a
kimenő felső tagozatos osztályokkal, illetve részben a fertőendrédi tagiskola
megszűnése okozta a tanuló létszám csökkenését. Beiskolázás az alsó tagozatban
ugyanannyi, két csoportot fognak indítani, a német nemzetiségbe 16-an iratkoztak be,
a fertődi központi iskolába 19 fő, de várhatóan érkeznek még a környező
településekről.
Dolgozói létszám alakulása 2009/2010-es tanévhez képest 11 fő csökkenés volt,
aminek az oka: részben a fertőendrédi tagiskola megszüntetése, elhalálozás illetve
önkormányzati határozat alapján létszámleépítés volt. Tavaly az első negyedévben volt
a legtöbb továbbképzési óra. 7 éves ciklusban dolgoznak, ahol mindenki 120 kreditet
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köteles teljesíteni. Két kolléganő tanul jelenleg: egyik angol nyelvet, a másik német
nemzetiségit.
Hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel kapcsolatban
elmondja, hogy 2010/2011-s tanévben jelentősen megugrott a számuk, főként a felső
tagozatnál. A szülők munkahely-kiesése, csonka családok létrejötte, beköltözése
negatív irányban alakult, talán az idei évben valamennyi csökkenés mutatkozik.
Az országos kompetencia mérés eredményei: a 2010/2011-es tanévnél a matematika
tantárgy eltérést mutat, alacsonyabb lett. Intézkedési tervet készítettek a kollégák, amit
a Megyei Pedagógiai Intézet ellenőrzése mellett hajtanak végre, s ez remélhetőleg
javuláshoz fog vezetni. Az eredmény nemcsak a pedagógus munkájától, hanem a
gyerekanyagtól is nagymértékben függ.
Az alapító okirat szerint integrációra alkalmas az intézmény, 2010-ben módosítani
kellett a pedagógia programjukat, házirendjüket, alapító okiratukat, hiszen új nevet
vettek fel. Gyógypedagógiai ellátottságuk az országosnál jobb. Két fő oligofrénpszichopedagógussal rendelkeznek, 2 fő fejlesztőpedagógussal, van egy saját
gyógypedagógusuk és még egy kolléganő önköltségen végzi a logopédiát: a teljes
ellátottságot két éven belül tudják teljesíteni.
Az Apáczai tankönyv-családból tanulnak a gyerekek, intézményük bázisiskola. Ez azt
jelenti, hogy a kiadó minden segítséget megad a továbbképzésekhez, plusz eszközöket,
a digitális táblához való digitális tananyagokat. A Megyei Pedagógiai Intézet elnöke az
iskolában tartotta a járás továbbképzését. Ezek gyermekbarát könyvek, segít a
gyerekeknek és jól lehet tanítani a könyvekből, kedvező áron adják őket. A Tanár úr
minden évben gyermeknapkor lehetőséget biztosít, hogy az ország 150 kiválasztott
gyermekének egyike fertődi tanuló lehessen - ez abból adódik, hogy az iskola
bázisiskola.
Testvérkapcsolattal rendelkezik az iskola. Hollandia, Millingen: még Fülöp Géza
polgármester idejében, a 90-es években vették fel a kapcsolatot. Az ott történt
átszervezések miatt ez most nyugvó fázisban van. Németország, Dürbheim: az
iskolával e-mail-en tartják a kapcsolatot. Románia, Körösfő: egészen szoros a
kapcsolat. Évente két alkalommal találkoznak. Karácsonykor ők jönnek ide, nyár
folyamán az itthoni gyerekek mennek oda. A tavalyi évben Deutschkreutzban
táboroztak 10 fővel, ezt próbálják még kapcsolattá alakítani.
Szakmai munkaközösségek dolgoznak az iskolába. Fontos feladataik a gyermekek
versenyeztetése, a tehetséggondozás. Távlati céluk, hogy tehetségponttá emeljék az
iskolát, ennek kidolgozása jelenleg történik. Diákönkormányzat működik az iskolában,
osztályonként 2 gyermek a tagja, mini diákparlamentként működik. Diáksportkör
működik az iskolában, melynek minden tanuló tagja. Távlati cél egy helyi uszoda
kialakítása.
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Több pályázaton vettek részt a tavalyi évben. A legjelentősebb az önkormányzattal
közösen egy több mint 27 millió forint értékű pályázat, melynek keretében 17 digitális
táblára, 32 számítógépre tettek szert, illetve az ennek üzemeltetéséhez szükséges
képzésre. A Veluxtól 2000 euro-s támogatást kaptak, amelyből sportszereket vettek.
2011. évi programok közül a legfontosabbak a nemzeti kultúra ápolása – a névadó
hagyományának megfelelően, Babos-napok (fordított napként működnek), Márton
nap, karácsonyi műsor, húsvéti műsorok. Gergely járás jeles hagyományként működik
az iskolában. Rengeteg programjuk van, az általános programokon kívül kistérségi
versenyek is vannak.
Van az iskolának alapítványa - Fertődi Babos József Térségi Általános Iskoláért
alapítvány-, mely a jövő évtől jogosult az adó 1%-ának fogadására. Minden évben
rendeznek egészség-napot, minden ünnepségen részt vesznek. Föld napja keretében a
hulladékgyűjtésben is kiveszik a részüket (tavaly 3 vadásztársasággal együtt
Agyagosszergénytől Fertőhomokig takarítottak). Idei évben e rendezvény április 21-én
8-12 óráig tart.
Dr. László Győző (Babos tanár úr unokája) a család által alapított díjat minden évben
átadja a gyerekeknek. Ezen túl van egy iskola-díjuk is.
Tárgyi feltételeik, sajnos nem fényesek. A jövő év szeptembertől változások lesznek,
az óvodához kapcsolódóan ki fogják írni iskolák részére is a teljes körű felújítási
pályázatot. 3 millió forintot a kistérségtől sikerült pályázniuk, és annak a
visszatérítéséből a tetőt meg tudták javítani. Idén csak a legszükségesebb javításokat
tudják megtenni.
A pedagógiai programot minden évben december 31-ig minden iskolának át kell
dolgoznia az új NAT szellemében. Véleményezési joguk van, két éve az Innovatív
Igazgatók Országos Egyesületének tagja. Cél, hogy kézzel fogható tudást adjanak a
gyerekeknek. A kompetenciák fejlesztése nem új dolog. Projektmódszereket vezettek
be, évi 3 alkalommal van projekthetük. Jövő évtől nem a felzárkóztatás, hanem a
tehetséggondozás a cél. Természetesen a szülők együttműködésére is nagyon
számítanak.
A projekttervezés nagyon fontos munkájuk során. Jelenleg az innovatív iskoláknak
próbálják a pályázati anyagát elkészíteni. Projekttervük a természetvédelemre épül,
illetve a helyi adottságokhoz alkalmazkodik. Ilyen projektjük volt az indiántábor, ezt
fejlesztik ki a Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal együtt. Rendkívül jó a kapcsolatuk a
KAEG-gel, Nemzeti Parkkal és a kastéllyal. A kastéllyal együttműködési szerződést
írtak alá.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Szabó Antal képviselő
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Kérdezi, hogy mi az igazgató asszony véleménye arról, hogy csökkentették az állami
normatívát, csökkent a gyereklétszám és ennek ellenére ugyanakkora büdzséből
gazdálkodhat az iskola, mint 2011-ben.
Garab Gábor Károlyné iskolaigazgató asszony
Ezt sajnos nem érzékelik, mivel az iskola viszonylag leromlott műszaki állapotban
van, folyamatos felújításra szorul. Csak úgy lehet pályázni, hogy megkezdett felújítás
már nincsen. Ha sikerül az iskolafelújítási pályázat, akkor nincs értelme most nagyobb
pénzösszeget befektetni. Elmondja, hogy a kollégák a 22 kötelező órán túl 26-28 órát
tartanak úgy, hogy a túlórák egy részét tudja csak kifizetni. -2 fő létszámmal
dolgoznak, mely éves szinten 5 millió forintot jelent, ennyit tudtak az
önkormányzatnak spórolni.
Kocsis Ferenc polgármester
Elmondja, hogy az intézmény és a fenntartó közti jó kapcsolat része, hogy informálják
a polgármestert és a testületet minden lényeges problémáról. A fűtés témával
kapcsolatosan ez nem történt meg.
Garab Gábor Károlyné iskola igazgató asszony
Tanúi vannak, hogy reggel a polgármester urat felhívta és jelezte, hogy szülői jelzés
érkezett. Jelen voltak kolléganői, szülői munkaközösség elnöke. A maximális
lépéseket a polgármester úr felé betartotta.
Kocsis Ferenc polgármester
Közli, hogy a probléma már péntek délután kezdődött.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Kéri az igazgató asszonyt, hogy javasolja a tantestületnek: a gyermekek többet
olvassanak és kevesebb médiát nézzenek - remélhetőleg ez a magyar kultúra javát
fogja szolgálni. Kellemetlenül érezte magát, amikor volt az a bizonyos „hideg nap”.
Véleménye szerint hiányzik az iskolából egy karbantartó részleg. A felújítás nagyon
ráfér az iskolára. A tornateremre kellene nagyobb gondot fordítani a balesetek
elkerülése végett. Szeretné, ha a környező települések is ide hoznák gyermekeiket,
hogy a kötelező létszám meglegyen.
Garab Gábor Károlyné iskola igazgató asszony
Egy hónapja ez ügyben volt a polgármester úrnál, hogy az intézményi társulásukat
erősítsék meg, illetve minekután szó volt az iskola összevonásokról, induljanak el a
környező települések polgármesterei fele. A kezdő lépéseket ő megtette.
Kocsis Ferenc polgármester
Egy település már jelezte, hogy ide hozza a gyerekeket.
Szabó Antal képviselő
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Rövid megjegyzést tenne az Országos Kompetencia-méréssel kapcsolatosan. Mit
jelent az a kitétel, hogy „El kell érni akár a fenntartó ellenőrzése mellett, hogy az
országos mérés napján csökkenjen a hiányzás” ?
Garab Gábor Károlyné iskola igazgató asszony
Ez nem az iskolánkra vonatkozott. Tudni kell, hogy Fertőd az elmúlt 5 évben minden
évben kiemelt a mérés napján. Ez annyit jelent, hogy mérési biztos érkezik az iskolába.
Ezen a mérésen, aki ténylegesen hiányzott az a néhány tanuló, aki down-kóros volt,
vagy autista. Nekik nem kell részt venni. A hiányzók névsorába fel kell tüntetni őket.
Most ad egy olyan lehetőséget az új kormány, hogy a mindenkori hetedik osztály
pályázhat arra, hogy egy hétre kiutazik Erdélybe. Azoknak a gyerekeknek szeretnék
biztosítani a lehetőséget, akik ebbe nem férnek bele.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el.
b)
Gergácz Imréné képviselő
Sajnálja, hogy kevesen jelentek meg a közmeghallgatáson. Kár, hogy a süttöri
lelkigyakorlat idejére tették a közmeghallgatást. Kérdezi, hogy a napközis térítési
díjakat közölték-e már a szülőkkel, illetve mikor tervezik közölni. Kérdezi továbbá,
hogy a közalkalmazottak és köztisztviselők az idei évben kapnak-e Erzsébet kártyát ill.
egyéb étkezési kártyát.
Van egy bejelentése a mai napra: le kíván köszönni az Oktatási-, Kulturális-, Sport és
Szociális Bizottság elnöki tisztjéről. Döntését – egyebek mellett – azzal indokolta,
hogy számon kérték rajta: miért nem lobbizott több pénzért a szociális terület javára?
Miért csak 300.000 forint a keret, amit szétoszthat a Szociális bizottság? Számon
kérték rajta ki kapott fa szállítmányt ezen a településen, ki intézte? Közli, hogy nem
tehet róla, nem ő döntött róla, véleményét ez ügyben meg sem kérdezték. Szintén rajta
kérték számon, hogy késve ment ki az ülés meghívója, holott erről sem ő tehet.
Elhangzott, hogy nem csinálja a sportot. Kérdezi, hogy mit kezdjen a sporttal, amikor
a sportkoncepció kidolgozására egy képviselő-társa lett megbízva?
Olyan bizottságban nem hajlandó munkát végezni, ahol olyan ötletekkel állnak elő,
hogy a temetkezési vállalatok fizessen be 15.000,- forint rendkívüli adót az
önkormányzat számára, ezt az összeget beszedik és utána ebből az összegből temetési
segélyt adnak. Ebbe a bizottságba úgy érzi, nincs helye, ezt nem vállalja be. Azt
vállalta, hogy a lakosságért tesz, nem ellenük. Elmondja, hogy a költségvetés
szavazásán is nemmel szavazott, mert egyszerű háziasszonyként gondolkodott. Ott is
más volt a véleménye. A lakosság azért szavazott rá, hogy el merje mondani a
véleményét.
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Szomorúan vette tudomásul, hogy az elkészült tv-felvételek ellenére a jegyzőkönyvek,
amik felkerültek az internetre nem fedik a képviselő-testületi ülésen elhangzottakat. Pl.
ő nemmel szavazott a jegyző fegyelmije ellen, de ez a jegyzőkönyvben nem szerepel.
Kocsis Ferenc polgármester
A napközis térítési díj a jövő heti testületi ülés témája lesz. Étkezési kártya ügye:
biztosításra került az érintettek részére, megkapják a dolgozók. A rendelés egy kicsit
hosszabb időt vesz igénybe. Szomorú a bejelentés kapcsán, hogy lemondott a
képviselő asszony a bizottsági elnöki tisztségéről. Elmondja: a képviselőséggel jár,
hogy bizottsági tag legyen. Tudomásul kell venni, hogy együtt kell dolgozni a
többiekkel. Egymást meg kell győzni, ezt várná el a képviselőktől. Kéri képviselő
asszonyt, hogy gondolja át újra e bejelentését.
Tulok Viktor aljegyző
Elmondja a jegyzőkönyvekről, hogy zárt ülés tartása esetén csak a zárt ülésről készült
jegyzőkönyvben szerepel a szavazati arány. A nyílt ülés jegyzőkönyvében csak a zárt
ülés döntését ismertetik. Ha a képviselő asszony kíváncsi rá, az érintett zárt ülésről
készült jegyzőkönyvet bármikor megtekintheti. Természetesen a jegyzőkönyvekben
minden rögzítésre nem kerül, csak annyi és olyan jellegű anyag, ami szükséges ahhoz,
hogy kiderüljön: mi volt pl. a napirend, a legfontosabb hozzászólások, illetve ha
módosító indítvány van. Nem kerül sor szó szerinti jegyzőkönyvírásra mindaddig,
amíg az adott napirendi pont kapcsán azt egy képviselő nem kéri. A zárt ülésről
készült jegyzőkönyv is csak akkor tartalmazza, hogy melyik képviselő, miképpen
szavazott, ha az adott napirend kapcsán név szerinti szavazást rendeltek el.
Szabó Antal képviselő
Hozzászólásában rá célzott a képviselő asszony. Az elmúlt képviselő-testületi ülés
alkalmával a képviselő asszony kritikával illette a polgármester urat, mert valamit nem
kapott meg időben. Ha már az SZMSZ-szel dobálózik a képviselő-asszony, akkor
tartsa azt be ő is. Gergáczné nem tartotta be. A tegnapi nap szabálytalan volt a
bizottsági ülés összehívása, mert csak szerdán jutatták el neki a meghívót - holott
hosszú hétvége volt, hétfőn a második nap, kedden a harmadik; az ülésekre szóló
meghívót viszont 4 nappal előbb kell kiküldeni. Hozzászólását azért teszi, hogy építő
kritikát gyakoroljon Gergáczné, mielőtt másokat bírál.
Emlékeztette Gergácznét, hogy az Oktatási-, Kulturális-, Sport és Szociális Bizottság
elnöke. Ugyanakkor eddig semmilyen tervet nem épített fel, nem tárt a bizottság elé
megválasztása óta arra vonatkozóan, hogy milyen elképzelései vannak. A pénzügyi
vezetővel való előzetes konzultáció alapján, valamint a pénzügyi bizottsági ülésen,
amikor a költségvetést tárgyalták nem szólt egy szót sem, hogy mennyi volt a 2011-es
szociális keretre fordítható összeg és mit tesz azért, hogy ezt megemelje. Emlékeztette
rá, hogy az SZMSZ 6-os számú melléklet írja le, hogy mi az Oktatási-, Kulturális-,
Sport és Szociális bizottság feladata és hatásköre - amiből Ö egyetlen egyet sem tudott
teljesíteni. Csupán emlékeztetni szerette volna, hogy mik a jogai és a kötelezettségei.
Kocsis Ferenc polgármester
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Lezárásul elmondja, hogy Gergáczné gondolja újra a döntést. Felajánlja, hogy
rendkívüli munkaértekezletet hív össze, melynek keretein belül rendezhetik a kialakult
nézeteltéréseiket. Örülne, ha Gergácz Imréné visszalépne az elhatározásától.
Több hozzászólás nem volt, Kocsis Ferenc polgármester megköszönte a megjelenést, a
részvételt, és a Képviselő-testület ülését 20.19 órakor berekesztette.
kmf.

Kocsis Ferenc
polgármester

Tulok Viktor
aljegyző
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Fertőd Város Polgármestere
9431 Fertőd, Madách sétány 1. Telefon: 99/537-013.
6/2012.számú

MEGHÍVÓ
Fertőd Város Képviselő - testülete

2012. március 21-én (szerda) 17.00 órai
kezdettel RENDKÍVÜLI Képviselő-testületi ülést tart Fertőd Város Polgármesteri
Hivatal Dísztermében (Muzsikaház), amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
NAPIRENDI JAVASLAT:
Tárgy:

Előadó:

I. Közmeghallgatás:
1. A városközpont megújítása Fertődön beruházás helyzete.
2. Városfenntartás aktuális kérdései.
3. Egyebek.
II. Képviselő-testületi ülés:
1. Fertőd Napenergia-Termelő Kft. ügye.
2. Telekhatár rendezési ügyek.
3. Kapuvári Vízitársulat kezelésében lévő vízfolyások
ügye.
4. Közbeszerzési Bírálóbizottság ügye.
5. Támogatási kérelmek elbírálása.
6. Döntés járdafelújítás, járdaépítés ügyében

Kocsis Ferenc
polgármester
Kocsis Ferenc
polgármester
Kocsis Ferenc
polgármester
Tulok Viktor
aljegyző
Kocsis Ferenc
polgármester
Kocsis Ferenc
polgármester

7. Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók
Fertőd, 2012. március 14.
Kocsis Ferenc
polgármester
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