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Fertőd Város
Képviselő-testülete
10/2012. számú
JEGYZŐKÖNYVE

Készült:

Fertőd Város Képviselő-testületének 2012. április 24. napján
(kedden) 17.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye:

Fertőd Város Polgármesteri Hivatala
Díszterem

Jelen vannak:

Kocsis Ferenc
Kisberk Ferenc Győző
Dr. Irinkov Dimiter Mihály

polgármester
alpolgármester
alpolgármester

Gergácz Imréné
Horváth Tibor
Patonai Tamás
Szabó Antal

képviselők

Tulok Viktor
Diczházi Alexandra
Marácz Ildikó

aljegyző
pénzügyi osztályvezető
jegyzőkönyvvezető

Érdeklődő a lakosság részéről: 3 fő.
Kocsis Ferenc polgármester a jelenlévők köszöntése után megállapította, hogy a 6
képviselő közül 6 jelen van az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
A polgármester ezután röviden ismertette a március 28-án tartott testületi ülésen hozott
határozatok végrehajtását.
Kocsis Ferenc polgármester ezután ismertette a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
NAPIRENDI JAVASLAT
Tárgy:

Előadó:

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

Diczházi Alexandra
pü. osztályvezető
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2. Fertőd Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadásának
valamint könyvvizsgálói jelentésének elfogadása és belső
ellenőrzési jelentés elfogadása
3. Felhatalmazás fertődi ÖR. rendeletek módosítására, illetőleg
új rendeletek alkotására

Diczházi Alexandra
pü. osztályvezető
Kocsis Ferenc
polgármester

a) Fertőd Város Önkormányzata 19/1998. (XII.11.) KT.
számú rendelete a közterületek használatáról.
b) Fertőd Nagyközségi Közös Tanács 4/1988. (XII.7.) számú
rendelete az állattartásról.
c) Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007.
(VI.25.) ÖR. rendelete az idegenforgalmi adóról.
d) Helyi rendelet megalkotása a környezetvédelemről
e) Helyi rendelet megalkotása a képviselői tiszteletdíjakról.
4. Egyéb döntést igénylő ügyek
4/1.) Beruházási feladatok koordinálására történő
létszámbővítés a Polgármesteri Hivatalnál
4/2.) Kft. alapítás ügye
4/3.) Pályázat benyújtása a Fertődi Napközi Otthonos Óvoda
És Bölcsőde korszerűsítésére, felújítására
4/4.) Autóbuszmegállók felújítása
4/5.) Támogatási kérelmek elbírálása

Kocsis Ferenc
polgármester
Horváth Tibor
képviselő
Kocsis Ferenc
polgármester
Horváth Tibor
képviselő
Kocsis Ferenc
polgármester

5. Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók
- Dr. Varga Kálmán igazgató tájékoztatója az Esterházy-kastély
felújításának helyzetéről
Nem hangzott el más napirendi módosító javaslat.
Kocsis Ferenc polgármester
Egy napirendi pont módosítása van. Egyéb döntést igénylő ügyek mellé 4/6-os
napirendi pontként a Czillinger-ház kiürítésének ügyét vegyék fel.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek egyéb módosító indítványa, észrevétele a napirendi
pontokkal kapcsolatosa.
Patonai Tamás képviselő
Nem kapott a Czillinger-házhoz írásos anyagot, így nem tudja, hogy miről kell
dönteni.
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Kocsis Ferenc polgármester
Nem sürgős az ügy, ráér a következő Képviselő-testületi ülésen tárgyalni. A Pénzügyi
Bizottság korábban már tárgyalta, részükről döntés is született. Mindezek alapján a
4/6-os napirendi pont jelen ülésen való tárgyalására vonatkozó módosító javaslatát
visszavonja.
Dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Észrevételt szeretne tenni. Sok embert foglalkoztat a városban az iskolakonyhával, a
szalmonella-fertőzéssel kapcsolatos ügy. Szeretné, ha az eddig rendelkezésre álló
adatokról tájékoztatást adnának a lakosság részére az Egyebek napirendi pontban.
További észrevétel, módosító javaslat nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután szavazásra bocsátotta a fent felsorolt, a kiküldött
meghívóban szereplő napirendi pontokat.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal – egyhangúlag - a napirendeket elfogadta az alábbiak szerint:

NAPIREND
Tárgy:

Előadó:

1. Fertőd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről
Diczházi Alexandra
szóló 2/2011. (II.16.) rendeletének módosítása
pü. osztályvezető
2. Fertőd Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadásának,
Diczházi Alexandra
valamint könyvvizsgálói jelentésének elfogadása, és belső
pü. osztályvezető
ellenőrzési jelentése elfogadása
3. Felhatalmazás fertődi ÖR. rendeletek módosítására, illetőleg
Kocsis Ferenc
új rendeletek alkotására
polgármester
a) Fertőd Város Önkormányzata 19/1998. (XII.11.) KT.
számú rendelete a közterületek használatáról.
b) Fertőd Nagyközségi Közös Tanács 4/1988. (XII.7.) számú
rendelete az állattartásról.
c) Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007.
(VI.25.) ÖR. rendelete az idegenforgalmi adóról.
d) Helyi rendelet megalkotása a környezetvédelemről.
e) Helyi rendelet megalkotása a képviselői tiszteletdíjakról.
4. Egyéb döntést igénylő ügyek
4/1.) Beruházási feladatok koordinálására történő
Kocsis Ferenc
létszámbővítés a Polgármesteri Hivatalnál
polgármester
4/2.) Kft. alapítás ügye
Horváth Tibor
képviselő
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4/3.) Pályázat benyújtása a Fertődi Napközi Otthonos Óvoda
és Bölcsőde korszerűsítésére, felújítására
4/4.) Autóbuszmegállók felújítása
4/5.) Támogatási kérelmek elbírálása

Kocsis Ferenc
polgármester
Horváth Tibor
képviselő
Kocsis Ferenc
polgármester

5. Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók
- Dr. Varga Kálmán igazgató tájékoztatója az Esterházy-kastély
felújításának helyzetéről

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
Diczházi Alexandra mb. pénzügyi osztályvezető
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének utolsó módosításhoz érkeztek.
A bevételi oldalon az októberi normatíva lemondás és a központosított előirányzatok,
azaz pótelőirányzatokként biztosított állami támogatások módosítása jelent meg. Míg a
kiadási oldalon a dologi kiadások módosítására került sor. Felsorolt tételek hatására
3.710.000,- forinttal nőtt a főösszeg. A költségvetési rendelet mellékletei a fentieknek
megfelelően módosításra kerültek. A költségvetés módosítását a Pénzügyi Bizottsági
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a
költségvetés módosításra vonatkozó rendelet-tervezetet fogadja el.
Horváth Tibor képviselő
A Pénzügyi Bizottság a módosítást megtárgyalta. A bizottsági ülésen a pénzügyi
osztályvezetőtől megfelelő tájékoztatás kaptak kérdéseikre és a módosítást indokoltnak
tartják. Javasolják a Képviselő-testületnek a tervezet elfogadát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta. Tájékoztatta a képviselőket, hogy - rendeletalkotásról lévén szó
- az Ötv. 10. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az előterjesztés elfogadásához
minősített többségre lesz szükség.
(szavazás)
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Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta Fertőd Város Önkormányzatának 2011. évi
költségvetéséről szóló 2/2011. (II.16.) rendeletének módosításáról alkotott 5/2012.
(IV.25.) önkormányzati rendeletet.

2.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Fertőd Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadásának, valamint
könyvvizsgálói jelentésének elfogadása, és belső ellenőrzési jelentésének elfogadása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: Diczházi Alexandra mb. pü. osztályvezető
Diczházi Alexandra mb. pénzügyi osztályvezető
Fertőd Város Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező valamint
vállalt feladatait 2011. évben is el tudta látni. Az Intézmények és a Polgármesteri
Hivatal működését biztosítani tudta. A zárszámadás időszaka 2011. január 1-től 2011.
december 31-ig terjed. Ebben az időszakban az összes bevétel 729.000.000,- forint
volt, míg a kiadás 714.000.000,- forint lett. Ebből adódóan pozitívan zárták a 2011.
évet. Részletes előterjesztésben ki vannak dolgozva %-osan is és összegszerűen is az
előirányzathoz tartozó teljesítési adatok. Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását,
valamint a belső ellenőri jelentést is szintén megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság és
egyhangúlag elfogadásra javasolta. Kéri a képviselőket is, hogy az Önkormányzat
2011. évi zárszámadását, valamint az említett két jelentést fogadják el.
Horváth Tibor képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlotta a zárszámadást és a kapcsolódó
jelentéseket. A 2011-es beszámolóhoz hozzáfűzi, a helyi adókon belül az összes
adónem bevételei csökkentek, azaz itt visszaesés tapasztalható. Nem feltétlenül az
adók növelése, illetve új adónemek bevezetése következik ebből, hanem inkább a
meglévő adók hatékonyabb beszedése a fontos. Pénzügyi osztályvezető asszony
említette, hogy pozitív a szaldó a 2011. évre. Ez azért van, mert van egy 100.000.000,forint fölötti olyan tétel, amely a város-rehabilitációs projekt támogatási előlege,
amelyet teljes egészében erre kellett fordítani. Ha ez a tétel nincs, akkor viszont
negatív a város 2011. évi költségvetése.
Kocsis Ferenc polgármester
Az iparűzési és személyi jövedelemadó tekintetében a visszaesés nem róható fel az
önkormányzat, ill. hivatala részére. A belső ellenőrzés semmilyen komoly
hiányosságot nem tárt fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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a)
Kocsis Ferenc polgármester ezután a zárszámadási rendelet-tervezetet elfogadásra
ajánlotta és szavazásra bocsátotta. Tájékoztatta a képviselőket, hogy rendeletalkotásról lévén szó - az Ötv. 10. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az
előterjesztés elfogadásához minősített többségre lesz szükség.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta a 6/2012. (IV.25.) Ör. rendeletet az
Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról.
b)
Kocsis Ferenc polgármester a könyvvizsgálói jelentést jóváhagyó határozati javaslatot
elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal – egyhangúlag – meghozta az alábbi határozatot:
77/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat és intézményei adatait a 2011. évre összevontan
tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott, egyszerűsített
tartalmú éves költségvetési beszámolót, amely az
- egyszerűsített mérlegből,
- egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből és
- egyszerűsített pénzmaradvány kimutatásból áll, elfogadja.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
c)
Kocsis Ferenc polgármester a belső ellenőri jelentést jóváhagyó határozati javaslatot
elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal – egyhangúlag – meghozta az alábbi határozatot:
78/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SopronFertőd Többcélú Kistérségi Társulás keretében elvégzett belső
ellenőri vizsgálatról készült, a Fertőd Város Önkormányzatát
érintő 2011. évi jelentést elfogadja.
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Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

3.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Felhatalmazás fertődi önkormányzati rendeletek módosítására,
illetőleg új rendeletek alkotására
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester
5 rendelet módosításáról, illetve új rendelet megalkotásáról lenne szó, melyek – a
rendelet-alkotásra vonatkozó szándék megszavazása esetén - az elkövetkezendő
időszakban realizálódnának. Az aljegyző úr fogja előkészíteni ezeket a rendelettervezeteket. Közöttük két olyan rendelet is van, amelyek módosításának, ill.
megalkotásának a szükségességétet már korábban - elmúlt év közepén, év végén –
jelezték. Most csak a módosítás, ill. rendeletalkotás szükségességéről kell
megszavazni. Majd amikor elkészül a konkrét rendelettervezet, akkor fognak csak
annak elfogadásáról szavazni. Egyesével fogják az előterjesztésben szereplő
önkormányzati rendeletek ügyét most röviden megvitatni, majd határozatot hozni a
megalkotásra, ill. módosításra vonatkozó felhatalmazásról.

4/a) Fertőd Város Önkormányzata 19/1998. (XII.11.) KT. számú rendelete közterületek
használatáról
Kocsis Ferenc polgármester
A Pénzügyi Bizottság részletesen tárgyalta a különböző bevételnövelő intézkedéseket.
Többek között a városban árusító mozgóárusokkal helypénzt kellene fizettetni, illetve
a vásározók helypénzét felül kellene vizsgálni. A reklámtáblák elhelyezéséért –
amelyek közterületen vannak – díjfizetési kötelezettséget előírni. A közterület
használatáról szóló rendeletet aktualizálni kellene, illetőleg kiegészíteni azokkal a
rendelkezésekkel, amelyek a mai állapotoknak megfelelnének. Nagyobb probléma a
házalói tevékenység, ami sok esetben magával hozza a bűnözést is. Amikor egy-egy
rendelet a későbbiek során előkerül majd munkaértekezlet keretein belül, megkéri a
képviselőket, hogy írják le ötleteiket - akkor tudnak érdemben foglalkozni vele.

KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Horváth Tibor képviselő
Ez a rendelet 1998-ban lett megalkotva, viszont csak egy díjtétel lett benne időközben
módosítva 2005-ben: a vásározás költsége. A díjak nincsenek beszedve.
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Mozgóárusokkal kapcsolatban több településen napidíjban van szabályozva a
fizetendő díj, amely naponta 1.000-1.500,- Forint. Az árusítás ideje nincs szabályozva.
Tulok Viktor aljegyző
A ’90-es években elfogadott az egyik korábbi testület a fertődi közterület-felügyelet
felállításáról egy rendeletet. Ez alapján két fő közterület felügyelőt alkalmaztak volna.
Sajnos, ez a mai napig nem realizálódott. Félő, hogy közterület-felügyelet nélkül
ezután sem lesznek beszedve e díjak, melyek az önkormányzati tulajdonú területre
írhatók elő. Felhatalmazás esetén az érintet rendelet-tervezeteket előreláthatóan július
végéig megpróbáljuk elkészíteni, azonban a szabályozási koncepciók megalkotásához
kéri a testület tagjainak konkrét javaslatait.
Szabó Antal képviselő
A mozgóárusoknál nem reális a négyzetmétert számolni vagy figyelembe venni. A
tevékenységét Fertőd város területén végzi, onnan származik aznapi bevétele. Ide
kellene fizetnie a Fertődről származó jövedelmének iparűzési adóját.
Tulok Viktor aljegyző
A gond az, hogy ezek a mozgóárusok megállnak, majd továbbmennek, így ahol éppen
rövid időre megállnak, az jogilag nem telephely. Ha nem telephely, nem tud
adómegosztást csinálni, így iparűzési adót sem fizetni Ezzel már korábban
kísérleteztek, de kudarc lett a vége.
Nehézség továbbá, hogy a mozgóárusításhoz jelenleg nem kell engedély, hanem az
csupán bejelentés-köteles tevékenység. A vállalkozás székhelye szerinti jegyzőnél be
kell jelenti, hogy milyen termékkört kíván a vállalkozás értékesíteni, és mely
községekben, városokban akar árusítani. Sok esetben csak akkor tudják meg egy
kocsiról, hogy szabályosan árul-e, amikor ellenőrzéskor bemutatja a bejelentést
tudomásul vevő okmányát.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal – egyhangúlag – meghozta az alábbi határozatot:

79/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat:
Fertőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a jegyzőt, hogy a közterületek használatáról szóló
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19/1998. (XII.11.) önkormányzati rendelet aktualizálása végett a
szükséges rendeletet-módosítás tervezetét készítse el.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: 2012. július 31.

4/b) Fertőd Nagyközségi Közös Tanács 4/1988. (XII.7.) számú rendelete az
állattartásról
Kocsis Ferenc polgármester
Egyetlen Nagyközségi Közös Tanácsi rendeletünk, amely jelenleg is érvényben van.
Véleménye szerint újraalkotásra szorul. Két megoldandó problémát kellene vele
orvosolni. Tőzeggyár területén, a település központjában karantén telepet tartanak fenn
alkalmanként egy-egy havi időszakra az állattartók. Ez nem kívánatos, mivel ott van a
vízkút, amelyet veszélyeztethetnek ezáltal. Másrészt szintén Tőzeggyárat érintette a
trágya elhelyezése is, amikor szántóföldeken nagy mennyiségű trágyát halmoztak fel
lakóépületek közelében.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal – egyhangúlag – meghozta az alábbi határozatot:
80/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat:
Fertőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a jegyzőt, hogy az állattartásról szóló Fertőd
Nagyközségi Tanács 4/1988. (XII.7.) rendelete aktualizálása
végett a szükséges rendeletet-módosítás, ill. e tárgyban
megalkotandó új rendelet tervezetét készítse el.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: 2012. július 31.
4/c) Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

6/2007.

(VI.25.)

Kocsis Ferenc polgármester
Kormányhivatal jelezte, hogy jogszabályi változás miatt a rendelet olyan előírást is
tartalmaz, amit törvény január 1-től már nem enged meg. Kérték e rendelet rövid
határidőn belüli módosítását. Kötelező átdolgozásról van szó.
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal – egyhangúlag – meghozta az alábbi határozatot:
81/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat:
Fertőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a jegyzőt, hogy Fertőd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 6/2007.
(VI.25.) önkormányzati rendeletét - a Kormányhivatal által jelzett
törvényi változásra figyelemmel – átdolgozza, azaz a szükséges
rendeletet-módosítás tervezetét készítse el.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: 2012. július 31.

4/d) Helyi rendelet megalkotása a környezetvédelemről
Kocsis Ferenc polgármester
Itt leginkább „a csendrendelet” megalkotásáról van szó. Több olyan rendezvény volt a
városban a közelmúltban, amely a környező lakosság rosszallását váltotta ki. Olyan
rendeletet kellene alkotni, amely behatárolja, hogy éjszakába nyúló, zajos
rendezvények mely területeken tarthatók, illetve mekkora zajszintet „produkálhatnak”
ezek a rendezvények. Ez környezetvédelmi rendeletbe integrálható be. Ilyen a
városnak nincsen, ezért javasolta, hogy alkossanak egyet.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal – egyhangúlag – meghozta az alábbi határozatot:
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82/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat:
Fertőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a jegyzőt, hogy a megalkotandó helyi
környezetvédelmi – zajvédelmi – rendelet tervezetét készítse el.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: 2012. július 31.

4/e) Helyi rendelet megalkotása a képviselői tiszteletdíjakról
Kocsis Ferenc polgármester
Nem arról van szó, hogy a képviselőket, bizottsági tagokat díjazzák, hanem azt a
rendeletet alkotnák meg, amely ezt lehetővé teszi.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 3 igen, 4
tartózkodó szavazattal nem fogadta el a képviselői tiszteletdíjakról szóló helyi rendelet
megalkotására felhatalmazást adó határozati javaslatot.

5.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Egyéb döntést igénylő ügyek

5/1.) Beruházási feladatok koordinálására történő létszámbővítés a Polgármesteri
Hivatalnál
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester
A városfejlesztési– és üzemeltetési teendőket úgy látja el jelenleg a Polgármesteri
Hivatalban két fő, hogy közülük az egyik a jelenleg futó összes beruházást is szemmel
tartja. A beruházások sokrétűek. A Hatósági osztály építésügyi csoportja nem arra
hivatott, hogy e területet is részben ellássa, másrészt a létszáma annyira csökkentett,
hogy ezekkel a munkákkal terhelni már nem lehet. Folyó beruházások előkészítése,
illetőleg a folyamat során is kell egy olyan embernek lenni, aki az érkező számlákat
koordinálja, továbbítja, valamelyest a beruházó érdekeit képviseli a projektmenedzser,
a műszaki ellenőr és a kivitelező felé. Javasolta, hogy 1 fő ügyintézőt a koordinálásra
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vegyenek fel, aki gyakorlatilag elsősorban a kapcsolattartást, illetőleg a projektek
felügyeletét végezné, illetve különböző informatikai rendszerekhez az adatközlés,
iratok felvitelét is intézné ezzel kapcsolatosan. A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta ezt a
kérdést. Kérdezi a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását.
Horváth Tibor képviselő
A Pénzügyi Bizottság támogatta az elképzelést.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS

Tulok Viktor aljegyző
Az elhangzottak megvalósításához l egy fővel meg kell emelni a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek engedélyezett létszámát, amihez a testület hozzájárulása szükséges.
Eztán ki kell írni a köztisztviselői pályázatot, majd – egyebek mellet - a
költségvetésben ezt rendezni kell.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen, 3
tartózkodó szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
83/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi,
hogy beruházási feladatok koordinálására 1 fő határozatlan idejű,
teljes munkaidőben alkalmazott köztisztviselői státusszal
létszámbővítés történjen a Polgármesteri Hivatalnál.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal

5/2.) Kft. alapítás ügye
Napirend előadója: Horváth Tibor képviselő
Horváth Tibor képviselő
Fertődön volt már ilyen önkormányzati tulajdonú kft., mely valamilyen okból
megszűnt,bár ezt még nem vizsgálták. Már több hónapja mennek a munkaértekezletek
a Pénzügyi Bizottsági üléseken tárgyban, valamint a kft. létrehozásának
gazdaságossági vizsgálata. Arra az álláspontra jutottak, ha kizárólag olyan feladatra
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hoznák létre a kft-t, amelyek elvégzését eddig az Önkormányzat külső vállalkozó
bevonásával oldott meg - tehát a városrendezés, fűnyírás, hó eltakarítás, stb. -, akkor
nem feltétlenül érdemes létrehozni egy önkormányzati tulajdonú kft-t. Megnézték a
környező illetve hasonló méretű városokban működő kft-k nyereségességét, és arra az
elhatározásra jutottak, hogy amennyiben megfelelő vezetés van egy ilyen cégnél és
megfelelő tevékenységi hatáskörrel ruházzák fel a kft-t, akkor nyereségessé tehető ez a
cég. Városfenntartáson túl még feladatai lehetnek ennek a cégnek – amit aljegyző úr is
kiemelt - a helyi rendeletek – a közterület-foglalás - díjainak beszedése. A
polgármester úr jelezte, hogy megkezdték a tárgyalásokat egy parkoló automatákat
üzemeltető, telepítő céggel. Akár az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények
takarítása, takarítószolgálat kiszervezése, portaszolgálat, eszköz beszerzések
összehangolása is e cég keretében oldható meg. Kéri a Képviselő-testület az alábbi
határozati javaslat elfogadására, még pedig azt, hogy a Képviselő-testület hatalmazza
fel Fertőd Város polgármesterét az önkormányzati tulajdonú kft. megalapításával
kapcsolatos teendők megkezdésére.
Kocsis Ferenc polgármester
Szeretnének időt nyerni ahhoz, hogy ha elindul a kft. tényleges tevékenysége, már ne
kelljen az alapításokkal, egyebekkel foglalkozni. Minimális tőkeberuházást igényel az
alapítás az Önkormányzat részéről. A kft. vezetését sem kívánják egyelőre fizetni. Ez
egy próba, felmérik a piacot, hol milyen munkákat lehet végezni, mire lehet szerződni.
Cél az, hogy a kft-t meg tudják alapítani, ennek költsége 200.000 forint.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Hogy mennyiért lehet megcsinálni egy ilyen kft-t, mennyi az ügyvédi munkadíj, az
egy külön téma. Van egy alaptőke, amit ki kell fizetni , ez 500.000,- forint, ezt
rendelkezésre kell bocsátani. Ez nem lesz elköltve, ez a cég működésének
elindításához szükséges. Minimális összeg, amit a jogszabály előír. Továbbá van egy
50.000,- forintos illetékfizetési kötelezettség.
Patonai Tamás képviselő
A számukra eljutatott információk, dokumentációk nem feltétlenül győzték meg arról,
hogy ilyen feltételekkel a kft. működése gazdaságosan megoldható és gazdaságosabb,
mint akár külső vállalkozások bevonásával ezeknek a feladatoknak az ellátása. E
leírásokban szereplő munkabérek, illetve a tervezett vezetői tiszteletdíjaknak az
összegszerűsége olyan magas, amely a versenyszférában sem kitermelhető összeg. A
kapott anyag alapján nem tudja elképzelni, hogy ez így számunkra gazdaságosabb és
jobban megéri, mint egy külsős céggel csinálják meg az adott részfeladatokat.
Kocsis Ferenc polgármester
Képviselő úr, ha eljött volna a Pénzügyi Bizottsági ülésre, akkor tudná, hogy pont ezt a
dokumentumot – amit említett – a bizottság elutasította, ezért is nem alapul meg az a
fajta kft., amiről beszéltek. Pillanatnyilag a kft. megalapításáról és piacfelmérésről van
szó.
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Tulok Viktor aljegyző
Jól értelmezi, hogy most nem lesz megalapítva semmilyen kft., hanem a polgármester
felhatalmazást kap, hogy kezdjen el munkálatokat.
Horváth Tibor képviselő
A határozati javaslat a következő lenne. Arra szeretne felhatalmazást kérni a
Képviselő-testülettől, hogy a polgármester úr a kft. megalapításával kapcsolatos
teendőket megkezdje.
Tulok Viktor aljegyző
Így az alapító okirat tervezetének összeállításáig el lehet jutni, de azt a testület elé kell
vinni szavazásra.
Gergácz Imréné képviselő
Van olyan vállalkozás ma a településen, akinek konkurenciája lehetne e kft. Nem tud
róla, hogy működő vállalkozás lenne Fertőd városában olyan, amely egyáltalán ilyen
település-fenntartási munkálatokat végezne.
Kocsis Ferenc polgármester
Fertőszentmiklóson is van ilyen. Bár jogilag még a Segítő Kéz Szociális Szövetkezet
is működik Fertődön.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen, 3
tartózkodó szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
84/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat::
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy egy önkormányzati tulajdonú, alapvetően
településgazdálkodási teendőket ellátó kft. megalapításával
kapcsolatos teendőket megkezdje.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

5/3.) Pályázat benyújtása a Fertődi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
korszerűsítésére, felújítására
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Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Nem helyes ez az előterjesztés. Ez nem a felújításra vonatkozik.
Kocsis Ferenc polgármester
Kettő TÁMOP-os és egy NYDOP-s pályázatról van szó.
1.)
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok – lokális színterek
nevű TÁMOP pályázat. 1.000.000-10.000.000,- forintig elnyerhető támogatásról szól.
100%-os a támogatási igénye. 150.000,- forint+áfáért vállalják el a pályázat megírását,
akkor is, ha nem nyer. Beadása: 2012. június 4-től július 3-ig.
2.)
Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása nevű NYDOP pályázat.
5.000.000-60.000.000,- forintig terjedő elnyerhető támogatásról van szó. 90%-os a
támogatottsága. Beadása ősszel várható.
3.)
Óvodafejlesztés nevű TÁMOP pályázat. Műhelymunka, továbbképzés,
eszközbeszerzés, szülő-óvoda-gyermek kapcsolat javítására lehet pályázni. 1.000.0005.000.000,- forintig lehet pályázni. 100%-os a támogatottságú. 2012. június 1-jétől
június 30-ig lehet beadni. Az áfát az önkormányzatnak kell kifizetni.
Kéri Horváth Tibort a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság
álláspontját.
Horváth Tibor képviselő
A Pénzügyi Bizottsági ülésen tárgyalták a kérdést és abban maradtak, hogy a
közintézmények beruházásának a támogatására pályáznak, ami 90%-os
támogatottságú. Az intézményvezető benyújtott egy felújítási intézkedési tervet és
abban maradtak, hogy nem 60.000.000,- forintra, hanem kb. 5.000.000-6.000.000,forintra, a tető felújításra nyújtanak be pályázatot.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Kocsis Ferenc polgármester
A fertődi (eszterházai) óvoda tetőszerkezete katasztrofális állapotban van, pénz nincs a
felújításra. A tetőfelújítás költsége és a belső óvodakonyha aljzatának minimális
javítására 5.000.000-6.000.000,- forintra tudnak pályázni, ennek 90%-át a kormány
vállalja, amennyiben nyernek. Minimális költségből meg tudják oldani a sürgető
feladatokat, ami az óvodára vár. A Pénzügyi Bizottság és az ő javaslata is az, hogy a
másik kettő TÁMOP-os pályázatra ne pályázzanak, mert akkor kizárhatják magukat
ebből a pályázatból.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Miért zárhatjuk ki magunkat?
Kocsis Ferenc polgármester
Egy időben két nyertes pályázat nem biztos, hogy mehet.
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dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Véleménye szerint ezek pályáztathatók egyszerre. 100%-os támogatottságú
pályázatokat ne hagyják ki. Nem ért egyet Horváth Tibor képviselő társával, hogy
csupán 5-6 millió forintra pályázzanak, amikor 90/%-os a támogatás. Óriási esély van
arra, hogy az óvoda elnyerjen több 10 millió forintos támogatást a felújításra. Nem
lehet akadály az, hogy a városnak egy 10 millió forintos pályázatnál az önerő 1 millió
forintba kerül. Ezt vállalniuk kell. Siralmas állapotban van az óvodában a padozat, a
környezet, épület kívül-belül. Javasolja, hogy mindhárom pályázatra, különösen a
100%-os támogatottságú pályázatokra adjanak be pályázatot.
19.55 órakor kazettacsere történt.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Kérdezi a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy van-e olyan tartalékkeret, ha megnyerik
ezt a pályázatot, az önerőt biztosítani tudják?
Horváth Tibor képviselő
Jelen pillanatban, ha bármilyen költségvetésen felüli tételt beállítanak vagy kifizetnek,
azt hitelből tudja csak az Önkormányzat fizetni. A hitelfelvételt kell megnövelni vagy
átrendezni a költségvetést és akkor lesz rá saját erőből fedezet. Jelenleg nincs
pályázatra önerő beállítva. Először meg kell nézni, hogy melyik pályázati lehetőségre
van nagyobb szükség és arra az önerőt tudják-e biztosítani.
Szabó Antal képviselő
Igazat ad alpolgármester úrnak a pályázatok beadásával kapcsolatban.

Kocsis Ferenc polgármester
A két TÁMOP-os pályázat június végi beadási határidejűek. Számunkra fontos óvodai
felújítási pályázat beadási határideje ősszel van.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
a)
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal – egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
85/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy a Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása című
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(NYDOP) nagy pályázatra 2012. év őszén az Önkormányzat a
Fertődi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődére vonatkozóan
pályázatot nyújtson be.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos
b)
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen, 2
tartózkodó szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

86/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy
az
Egészségre
nevelő
és
szemléletformáló
életmódprogramok – lokális színterek megnevezésű (TÁMOP)
pályázatra - amelyen 1-10 millió forintig terjedő elnyerhető
támogatást takar - az Önkormányzat, illetve Fertődi Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsődére vonatkozóan pályázatot nyújtson
be.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos
c)
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen, 3
tartózkodó szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
87/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy az Óvodafejlesztés (TÁMOP) pályázat, amely
műhelymunkát, képzéseket, továbbképzéseket, eszközbeszerzést
(max. 30%), szülő-óvoda-gyermek kapcsolattartás fejlesztését
tartalmazza, 1-5 millió forintig elnyerhető támogatást takar, az
Önkormányzat, , illetve Fertődi Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsődére vonatkozóan pályázatot nyújtson be.
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Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos

5/4.) Autóbuszmegállók felújítása
Napirend előadója: Horváth Tibor képviselő
Horváth Tibor képviselő
Közismert Fertődön a buszmegállók állapota. Kértek be árajánlatot a buszmegállók
felújítására, melynek értéke: buszmegállónként 60.000,- forint+áfa. Pénzügyi
Bizottsági ülésen tárgyalták és abban maradtak, hogy megkezdik a buszmegállók
felújítását. Kéri a Képviselő-testületet: hatalmazza fel polgármester urat, hogy az első
buszmegálló felújításának megkezdésére illetve a munka megrendelésére. Az első
felújítás a süttöri templomnál lévő buszmegálló lesz. Ahogy a forrás engedi, kéthetente
vagy havonta egyet mindig felújítanak.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal – egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
88/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a süttöri templomnál lévő buszmegálló
felújításának megkezdésére illetve a munka megrendelésére,
60.000,- forint+áfa kiviteli összegért.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

5/5. Támogatási kérelmek elbírálása
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester
Korábbi Képviselő-testületi ülésen (március 28-án) egy témában nem tudtak dönteni.
Ez a Babos József Térségi Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatási kérelme
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volt, amelyben különböző rendezvényekhez kértek támogatást 250.000,- forint
összegben. Ebben a farsangi bál szervezése (ez már megtörtént), körösfői iskolások
tartózkodása, nyári tábor, tanév záró, gyereknap, tanévnyitó, születésnap, Márton napi
kóstoló, Mikulás, karácsonyi ajándék, jutalomkönyvek stb. működésre illetve
rendezvények szervezésére vonatkozó igényről van szó. Működési költség
megfizetését nem javasolja, de a rendezvények támogatását igen.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Ki kéri pontosan?
Kocsis Ferenc polgármester
Babos József Térségi Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány. Ők kapták a 320.000,forintos támogatást a sebességkijelző automatákra.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Ki ez az alapítvány pontosan? Ki az elnöke?
Gergácz Imréné képviselő
Fertődi Iskola alapítványa, elnöke Bognár Zoltán. Ez miért gond?
Kocsis Ferenc polgármester
Van-e módosító indítvány a pénzösszeget illetően?
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Pénzügyi Bizottság véleményezte ezt a támogatási kérelmet?
Kocsis Ferenc polgármester
Március 28-i ülésen halasztották el a döntést. Javasolja, hogy a döntés továbbra is
halasszák el ez ügyben.
Horváth Tibor képviselő
Akadály az, ha a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta-e témát?
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Azért nem tudta a Pénzügyi Bizottság tárgyalni, mert későn adták be. Volt egy
határidő, határidőn túl lett beadva. Vannak jogszabályi előírásai a támogatások
elbírálásának. Maga is támogatja, hogy kapják meg ezt az összeget, de legyen meg
annak a jogszabályi kerete. Pénzügyi bizottság tárgyalja át és utána a Képviselőtestület döntsön.
Patonai Tamás képviselő
Tájékoztatásként elmondja, hogy tudomása szerint ezen a hétvégén jönnek a körösfői
gyerekek.
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Kocsis Ferenc polgármester
Javasolja, hogy szavazzanak a korábbi testületi határozat módosításáról és május 31-i
határidőt szabjanak meg a döntésre. Előzetesen a Pénzügyi bizottság véleményezze a
támogatási igényt.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen, 1
tartózkodó és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
89/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 61/2012.
(III.28.) fertődi önkormányzati határozatát módosítja oly módon,
hogy a Babos József Térségi Iskola Diákjaiért Alapítvány által
kért 250.000,- forintos támogatási igényt legkésőbb 2012. május
31-ig bezárólag tárgyalja Képviselő-testület, melyhez előzetesen
megelőzően ki kell kérni a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

18.49 órakor 5 perc technikai szünetet rendel el.
19.08 órakor folytatódik tovább a Képviselő-testületi ülés.

6.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók
A)
Dr. Varga Kálmán igazgató tájékoztatója az Esterházy-kastély felújításának
helyzetéről
dr. Varga Kálmán igazgató
Köszöni a lehetőséget, hogy beszámolhat a kastély körüli helyzetről. Összességében
több ütemre bontott 14 milliárdos projektet dolgoztak ki. Az elmúlt két évben a kastély
rehabilitációjának az első ütem indult el, mely túlnyomó részt a kastély fő épületének

21

helyreállítását a díszterem restaurálását tartalmazta. Ez az ütem 1,6 milliárdos
nagyságrendű, amely most zárult le. Május 9-én lesz a hivatalos projektzárás.
Megindult a második ütemű fejlesztés, amely 2 milliárdos nagyságrendet jelent. Ehhez
az ütemhez tartozik a Gránátos ház, melynek átadása már megtörtént. Második ütem
lényegében ez év végén, jövő év tavaszán zárul majd. Van egy fontos kiegészítő
projekt, amely egy egészen más pályázati szisztémában működik. A lényeg az, hogy a
rózsakert revitalizációja megindult, erre több mint 200 millió forintos pályázati pénzt
sikerült elnyeri. Ennek kivitelezései és munkái nyár közepén indulnak és jövő év
nyarán lesz kész.
Kiemeli a fogadó centrum kérdését, amely nagy vihart kavart. Megpróbálják ezt a
fogadó központos tervet újrafogalmazni. Ennek apropóját az adja, hogy az érintet
helyszínen lévő camping csődbe ment és értékesítésre vár az ingatlan. Ezt
megszerezve, egy más típusú, szolgáltatásaiban egy célzottabb, valamivel szerényebb
látogatói központot szeretnének létrehozni.
Teljesen előkészített állapotban van a 3. ütemre szóló projektterv, amely 1,7 milliárdos
nagyságú fejlesztés. Főbb elemei: kis kastély és a mögötte lévő 1-es és 2-es ütemben
már feltárt, illetve helyreállítás alatt álló, bábszínház épülete, illetve mögötte a
narancsház épülete. A 3. ütemnek ez a nagy domináns eleme. Kiegészítő részek is
vannak, pl.: Mária Terézia traktusnak a teljes helyreállítása, Pálmaház szobrokkal
történő felöltöztetése stb. Sok olyan apró részlet, amely még emelkedettebbé teszi a
kastélyt. Ehhez az ütemhez kapcsolódik még a Pálmajor rekonstrukciója.
Fontos megemlíteni a tervek között a Lés-erdő megújítását is. Erre az erdőgazdasággal
közösen pályáznak a Környezeti és Energetikai Operatív Programnál oda, ahol a
rózsakerti pályázatot is elnyerték. Ez is kb. 200 millió forintos nagyságrend.
Megjegyzi: ebben a pályázati formában a legsikeresebbek. Május 7-e a pályázat
beadási határideje. Beadják a pályázatot bízva abba, hogy nyeri fognak. A 2. ütem
ideje alatt, várhatóan a döntést követően kora ősszel aláírható lesz a támogatási
szerződés.
Fontosnak tartja elmondani, hogy Budai vár fejlesztésével megbízott
kormánybiztosnak, Zumbók Ferencnek a hatáskörét a kormány kibővítette a fertődi
Esterházy-kastély koordinációs ügyeinek az intézésével. A megújuló részek
folyamatosan igénylik a törődést. Bővíteni kellene a létszámot, a kastély
munkatársainak a körét, illetve a kastély költségvetési keretét. Ennek ügyében is sokat
remélnek a kormánybiztostól. Fontos cél - uniós projektekben vállalták –, hogy,
munkahelyeket teremtenek, ezeknél a megújuló épületeknél. Kérdésekre szívesen
válaszol.
Kocsis Ferenc polgármester
Hosszabb távon mit terveznek a lovardával? Mit terveznek a víztorony
hasznosításával? terveznek-e olyat, hogy a „kocsmaházat” állami tulajdonba vennék,
illetve mi módon hasznosítanák? Köszöni a kastélynak a majális helyszín ingyenes
biztosítását.
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dr. Varga Kálmán igazgató
A lovarda épületének rendbetétele nem szerepel a közeli tervek között. Hasznosítási
elképzeléseikben ugyanúgy lovakat szeretnének ott tartani. 2014-től – előzetes hírek
alapján - egészen más rendszerű uniós lehetőségek adódnak, nem pályázati rendszer
lesz, hanem kormánydöntések születnek, hogy milyen beruházás és hol valósulhat
meg. A lovarda kérdésében a 2014-től induló, új pályázati ciklusban szeretnék döntést
elérni. A víztornyos kútház abból a szempontból fontos számukra, hogy a Rózsakert
projektnél a vízellátást onnan szeretnék megoldani. Jelenleg az állagmegóvás a cél.
Az ún. kocsmaház nagyrészt ÁFÉSZ-tulajdonban áll. Az ÁFÉSZ régóta árulja az
épületet. Nem lát rá jelenleg állami forrást a megvásárolásához.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Sokakat foglalkoztat: mi lesz a focipályával?
dr. Varga Kálmán igazgató
Úgy vélik, hogy a focipálya addig marad ott, ameddig a településnek igénye van rá.
Szerződés él a Sport Egyesülettel, amelyben jelképes összegért adják bérbe. Az új
fogadócentrum, az út és környéke rendezése úgy történik, hogy ne érintse a focipályát.
Ha megszűnik a focipálya, akkor egy nagy tisztásként marad meg. Javasolták, hogy
nézzék meg, hol lehetne a focipályának egy új helyet találni. Addig, amíg ez
nyugvópontra nem kerül, addig a focipálya a jelenlegi helyén működjön.

Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Két dolgot szeretne kérdezni. A Szakközépiskola által korábban használt kollégium
állaga fokozatosan romlik. Van-e elképzelés erre? Másik Pálmajor kérdése, helyzete
hogyan áll? Fertőd városának lakossága tudomást szerzett arról, hogy az EsterházyMadonna képet a múzeumok éjszakája rendezvénysorozat keretében a kastélyba
szállítják. Volna lehetőség rá, hogy a helyiek kedvezőbb áron megnézhessék ezt a
csodálatos festményt?

dr. Varga Kálmán igazgató
A kollégiumi együttes helyrehozatala a harmadik ütemben a főhangsúlyt kapja. A
teljes eredeti pálmajori környezetet kívánják rekonstruálni a faházakkal, állatokkal
együtt. Az Esterházy-Madonna a Szépművészeti Múzeumban van. Egy éjszakán, a
múzeumok éjszakáján lesz a kastélyban látható. Hagyományt szeretnének teremteni
ebből. Belépő természetesen lesz, 600,- Forint/fő. A rendezvény magas bekerülési
összege miatt a belépőjegy árából sajnos nem tudnak kedvezményt adni. Egyben
megköszöni a Velux Magyarország Kft. 3 millió forintos támogatását.
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Szabó Antal képviselő
Valamelyik felújítás része lesz-e a Vasút sori kerítés felújítása, mivel nagyon rossz
állapotban van.
dr. Varga Kálmán igazgató
Ha sikerül is megnyerniük a harmadik ütemhez szükséges pályázatot, akkor is csak a
kastély-együttes 30%-ával tudnak végezni, nem többel. Ezért nem tudja, hogy mikor
lesz felújítva a téglakerítés.
Patonai Tamás képviselő
A belső díszudvarban a bádogozásnál jön le a fal. Reális esély van arra, hogy
kijavítják?
dr. Varga Kálmán igazgató
A díszudvari homlokzatok 2003-ban állami forrásból lettek felújítva. Kellene lennie
karbantartási pénznek, azonban a kastély költségvetése nem növekszik. A díszudvar 1
kertész egy egész napos munkája, de nem tud felvenni több kertészt, mert nincs
fedezete rá. A díszudvar még nincs kész, kandeláberek nincsenek a helyükön.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Meglátása szerint egy karbantartó rész - tetőfedő, vízvezeték-szerelő, villanyszerelő,
asztalos, festő - fenntartása elengedhetetlen lenne.
dr. Varga Kálmán igazgató
Teljesen jogos a karbantartó csapat kérdése. Az intézmény engedélyezett létszáma 75
fő .A kastély éves költségvetése nem éri el az 500 millió forintot Jelenleg nem tud több
embert foglalkoztatni
B)
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
A város lakosságát kéri a május 1-re való tekintettel, hogy mindenki a háza előtti zöld
terület nyírását végezze el. Mai nappal elkészült a Fő utca bal oldali részének az
aszfaltozása. Igyekeznek minél szebbé tenni a várost, és ehhez kéri a város lakóinak a
segítségét. Jövő héten parkosítási napot szerveznek, ehhez is kéri a lakosság segítségét.
Kocsis Ferenc polgármester
Megragadja az alkalmat a bejelentésre: május 1-jén a városi majálisra kerül sor. 10
órától este 18 óráig folyamatos programok lesznek a Vári réten (nagy parkoló a
kastéllyal szemben). Fedett színpad kerül felállításra. Kizárólag képzőművészek,
iparművészek árusítanak majd. Gyerekek részére különböző elfoglaltságok, pl.
gyöngyfűzés, játékok-készítés lesz - ezt az Önkormányzat támogatja. Sörsátor is lesz,
virslit is lehet vásárolni. A programok délután 13 órától folyamatosan lesznek. Délelőtt
10 órától 12 óráig lovagi torna bemutató lesz. Mindenkit szeretettel várnak.
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C)
Szabó Antal képviselő
Az előbb felmerült a támogatási kérelemnél, hogy nem tárgyalta a Pénzügyi bizottság.
A Pénzügyi bizottsági ülésen, a támogatások tárgyalásánál volt egy olyan tétel, amely
eltért a többitől: a Patonai Péter Alapítvány, amely balesetben, hegymászásban árván,
félárván maradt gyerekek tanítatását igyekszik megoldani. Az előző Képviselő-testület
a Patonai Péter Alapítványnak megszavazott 600.000 forintos támogatást, amelyet az
meg is kapott. Az Önkormányzattal kötött szerződése úgy szólt, hogy a pénzt x ideig
kell elköltenie. Erre nem nyílt módja, ezért ezt a pénzt az alapítványnak vissza kellene
utalnia az Önkormányzat számlájára, hacsak nem tesz ez a testület egy olyan gesztust,
hogy a szerződést módosítja: ne kelljen neki ezt a 600.000,- forintot visszautalni,
hanem kapjon másik határidőt, ameddig azt elköltheti. Hangsúlyozza, hogy nem a
jelen testület adta, nem a 2012-es költségvetési évet terhelte, hanem a 2011-es évet. A
Pénzügyi Bizottsági ülésen a pénzügyi vezető helyeselte, amikor azt mondta, hogy
nekik ehhez a pénzhez semmi közük nincs, ennyi gesztust gyakorolni kell, jó célt
szolgál a pénz. A következő Képviselő-testületi ülésen kellett volna tárgyalni.
Utolsóként volt feltüntetve, nem hangzott el, nem is tudtak szavazni róla. Ezt pótlólag
meg lehetne tenni.
A másik téma, amiben szót kért az, hogy április 13-án volt a költészet napja.
Betegségből kifolyólag este ért haza és akkor értesült róla, hogy egyetlen tanár sem
jelent meg a városi ünnepségen. Szégyelli magát a testület nevében is.
Kocsis Ferenc polgármester
Patonai Péter Alapítvány nem így működik. A helyzet az, hogy 3 olyan 2011. évi
támogatott van, akik még nem számoltak el a 2011. évi támogatásról.
Szabó Antal képviselő
Döntés született a Pénzügyi Bizottsági ülésen.
Kocsis Ferenc polgármester
A Pénzügyi Bizottság állást tud foglalni, de szerződés módosításáról nem dönthet. A
szerződés arra vonatkozott, hogy működési költségre kapta a 2011. évi támogatást és
nem tovább támogatásra az alapítvány.
Patonai Tamás képviselő
Egy-két dolgot szeretne az Alapítvánnyal kapcsolatban elmondani. A Patonai Péter
Alapítvány azért jött létre, hogy Magyarországon hegyi balesetben elhunyt és árván
maradt családoknak a megsegítésére jött létre. Elsődleges célja az, hogy az adókból
befolyt egy százalékból, támogatásokból pályázat útján segítsék azokat a gyerekeket,
akik elvesztették egyik, másik vagy mindkét szülőjüket. Ezek a gyerekek tanuláshoz,
kollégiumi ellátáshoz, tankönyv vásárlásához, iskolakezdéshez, iskolafolytatáshoz
kapnak támogatás. A Patonai Péter Alapítvány úgy működik, hogy a rendelkezésre
álló összeg mértékéig valamelyik újságban meghirdeti, hogy pályázatot ír ki. Erre
jelentkezhetnek hegyi balesetben elhunyt családok. A rendelkezésre álló összeget
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utolsó fillérig szétosztják a családok között olyan formában, hogy a családok
megvásárolják a tankönyvet, vagy azokat a dolgokat, amelyek a tanuláshoz
szükségesek és arról visznek számlát.
Egy hónapos meghirdetés után a pályázatok beérkeznek, aminek megtörténik az
elbírálása. Az elbírálást követően van egy eredményhirdetés és ennek még van egy
fellebbezési időszaka. Akár hogy számolják, ez minimum három hónap.
Ez a bizonyos támogatás, amelyet az Önkormányzattól kaptak, tavaly decemberben
érkezett meg az Alapítvány számlájára. Nem volt lehetősége arra, hogy meghirdesse
az újságban, bevárja a pályázatokat, a pályázatok alapján pedig a rászoruló, árva vagy
félárva gyerekeket támogassa. Jelezték a polgármester úrnak és a Pénzügyi
bizottságban is, hogy mivel december 28-án kapták meg a pénzt, nem tudnak vele
december 31-ig elszámolni. Jelezték, hogy így felhasználni ez az összeget nem merik,
az az utolsó fillérig a számlán van. Kérték, hogy– ahogy ezt a Sportklub esetében is –
tolják ki az elszámolási kötelezettségük határidejét. Ezen a bizonyos Pénzügyi
Bizottsági ülésen, amelyen a képviselő társak és Horváth úr is ott volt, ezt elmondta és
e célt ők is helyesnek tartották. Kéri, hogy tegyenek az ügy végére pontot, legyen
valamilyen határozat erről, hogy mit csináljanak azzal a pénzzel.
Kocsis Ferenc polgármester
Tavaly tavasszal döntésre került sor, hogy kik kapnak támogatást. A Lokálpatrióta
Egyesület 600.000,- forintos támogatásban részesült, a Patonai Péter Alapítvány
szintén. Tudomása szerint, valamilyen okból a Patonai Péter Alapítvány a 600.000,forintról lemondott a Lokálpatrióta Egyesület javára. Átutalták a 600.000,- forintot
nyáron a Lokálpatrióta Egyesület számlájára. Ezt követően – pontos időpontot nem tud
mondani – a Lokálpatrióta Egyesület a második 600.000,- forintot mégis visszautalta
és azt megkapta a Patonai Péter Alapítvány. Nem tudja, hogy az oda-vissza tologatás
miért volt. Meg kell nézni a támogatási megállapodás 2. pontját. Leírja, hogy a
támogatás összeg 2011. évben használható fel, kizárólag működési célú támogatásra.
Semmiféle továbbtámogatás nincsen. Papíron mindenképp vissza kell utalni a pénzt.
Hány fertődi embert támogatnak ebből a pénzből?
Patonai Tamás képviselő
Amennyi jelentkezik.
Kocsis Ferenc polgármester
Eddig évente hány fertődit támogattak?
Patonai Tamás képviselő
Nem volt fertődi jelentkező.
Kocsis Ferenc polgármester
Elszámoltatásra lesz felszólítva az Alapítvány.
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D)
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Sok embert felkavart és érintett a közelmúltban történt fertőzés ügye. Nagyon sok
gyerek betegedett meg, az óvodában 34 gyerek lett beteg. Látta az egyik országos tv
csatornán, hogy nyilatkozott a fertődi általános iskola igazgatój: az iskolából egyetlen
gyermek sem hiányzott. Ezt követően viszont tudomására jutott, hogy az egyik
önkormányzat által működtetésre átadott vállalkozásnál olyan emberek vettek részt az
ételkészítési munkában, akik szalmonella-fertőzöttek voltak. Véleménye szerint ezt a
kérdéskört ki kell vizsgálni. Végérvényesen meg kell állapítani, hogy honnan eredt ez
a szalmonellafertőzés, kik voltak az érintettek, és ebből le kell vonni a
konzekvenciákat. Nem helyén való, hogy olyan nyilatkozatok hangzanak el országos
tv-hálózatban, amelyek nem fedik teljesen a valóságot. Így elég rendesen lejáratják az
óvodánkat. Fertőzésre vonatkozó sejtetést adnak, ami nem igazolódott be. Ez a
szalmonellafertőzés innen indult. Kéri a Képviselő-testület: e kérdéskörben hozzon
egy olyan határozatot, hogy folytassanak le ez ügyben egy vizsgálatot. Erről a
vizsgálatról a következő Képviselő-testületi ülésen legyen tájékoztató.
Kocsis Ferenc polgármester
A sajnálatos esemény március 22-én történt meg, amikor tömeges megbetegedés
történt Fertődön és az ide tartozó intézményekben. Elsősorban az óvodát érintette. A
vizsgálat kétoldalú. Az Állategészségügy jogosult vizsgálni a berendezéseket, illetve a
tárolt élelmiszereket, amíg az ÁNTSZ pedig a gyerekeket és a dolgozókat. Az
állategészségügy szóban arról adott tájékoztatást, hogy mivel nem kaptak jelzést, nem
tudtak vizsgálódni. Egy hét után már esélytelen volt a vizsgálat. Az állategészségügy
azt tudta megállapítani, hogy minden rendben van. Az ÁNTSZ oldala: több mint 40
gyereket érintett a megbetegedés. Az ÁNTSZ ígérte, hogy közleményt ad ki, amit
megkap az Önkormányzat és a sajtó is. Ez a tájékoztatás elmaradt. A mai napig nem
érkezett az ÁNTSZ-től közlemény, így felelősséggel nyilatkozni nem szabad, hogy
nem ismerik az ÁNTSZ álláspontját. Ha megkapják az ÁNTSZ jelentését, azt
közzéteszik.
E)
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Senki előtt nem titkok, hogy jelenleg is folyamatban van a jegyző elleni fegyelmi
eljárás, amely a végéhez közeledik. Tájékoztatja a lakosságot, hogy Patonai Tamás és
Gergácz Imréné képviselő-társak többszöri idézés ellenére sem jelentek meg a
vizsgálaton, amelyet az Önkormányzat által kijelölt Fegyelmi Tanács folytat. Az ő
tanúkénti meghallgatásukat a jegyző úr jogi képviselője kérte. Kérdezi, hogy miért
nem jelentek meg ezeken a tárgyalásokon? Miért akadályozzák az eljárás lefolytatását?
Gergácz Imréné képviselő
Megkapta az idézéseken, sőt kapott egy olyat, amiben eljárás alá vontként kellett volna
megjelennie. Megkapta a 4. tértivevényes levelet is. Ma adta postára ajánlott,
tértivevényes levelét, amelyben közli, hogy nem kíván tanúvallomást tenni.
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Patonai Tamás képviselő
Első két alkalommal betegség miatt nem tudott eljönni. Jelezte polgármester úrnak,
hogy nem kíván tanúként részt venni az eljárásban. Írásban értesített mindenkit.
Amikor a Képviselő-testület dönt a jegyző úr fegyelmi ügyéről, azon mint képviselő
szeretne részt venni, tanúként nem.

Gergácz Imréné képviselő
Április 13-án a költészet napján, pénteken estig az agyagosszergényi iskolában
napközizik. Az iskolai fertőzéssel kapcsolatban elmondja, hogy március 22-31. között
osztályonként jelentést tettek a hiányzó gyerekekről. ÁNTSZ levelet küldött azoknak a
szülőknek, akiknek az volt a papírjára írva, hasmenéses lázas betegsége volt. Azt még
nem tudják, hogy honnan ered a fertőzés. Azt biztosan állítja, hogy ebben az
időszakban viszont volt egy hasmenéses, hányásos járvány, ami nem
szalmonellafertőzés.
Az önkormányzat működésével kapcsolatban elmondja: bejelentette, hogy lemond a
Szociális Bizottság vezetéséről. Azóta a polgármester úrral folytattak megbeszéléseket
és azt kérte Tőle, hogy a testületi tagokból 1 fővel, valamint, 1 fő külsős taggal
bővítsék ki a bizottságot, mivel olyan átfogó és nehéz a munka, hogy ehhez 3 fő kevés.
Patonai Tamás képviselő
Szalmonellafertőzéssel kapcsolatban elmondja, hogy érdeklődött az iskolakonyha
vezetésétől, hogy tudnak-e erről az ügyről valamit. Legújabb információi szerint
valamennyi dolgozó eredménye, valamennyi mintából vett eredmény negatív lett.
Egyértelműen kimondható hogy az iskolakonyhán nem találtak szalmonellára utaló
nyomokat. Valamennyi gyerek, akiről az adott időszakban kimutatták a fertőzést,
óvodás gyerekek voltak. Abban az irányban kellene keresni a fertőzésnek a forrását.
Kocsis Ferenc polgármester
ÁNTSZ-től kapott szóbeli tájékoztatás egyetlen pontban sem támassza ezt alá.
Megvárják az írásos tájékoztatást.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Képviselő-testületnek első és legfontosabb feladata a korrekt beszámolás, tájékoztatás.
Minél előbb szeretnék a város tájékoztatni ez ügyben, hogy mi történt.
Több hozzászólás nem volt, Kocsis Ferenc polgármester megköszönte a megjelenést, a
részvételt, és a Képviselő-testület ülését 21.04 órakor berekesztette.
kmf.
Kocsis Ferenc
polgármester

Tulok Viktor
aljegyző

28

Fertőd Város Polgármestere
9431 Fertőd, Madách sétány 1. Telefon: 99/537-013.
10/2012.számú

MEGHÍVÓ
Fertőd Város Képviselő - testülete

2012. április 24-én (kedd) 17.00 órai
kezdettel Képviselő-testületi ülést tart Fertőd Város Polgármesteri Hivatal
Dísztermében (Muzsikaház) amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
NAPIRENDI JAVASLAT:
Előadó:
Tárgy:
1. Fertőd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről
szóló 2/2011. (II.16.) rendeletének módosítása

Diczházi Alexandra
pü. osztályvezető

2. Fertőd Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadásának,
Diczházi Alexandra
valamint könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
pü. osztályvezető
3. Felhatalmazás fertődi ÖR. rendeletek módosítására, illetőleg
Kocsis Ferenc
új rendeletek alkotására
polgármester
a.) Fertőd Város Önkormányzata 19/1998. (XII.11.) KT.
számú rendelete a közterületek használatáról,
b.) Fertőd Nagyközségi Közös Tanács 4/1988. (XII.7.) számú
rendelete az állattartásról,
c.) Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007.
(VI.25.) ÖR. rendelete az idegenforgalmi adóról,
d.) Helyi rendelet megalkotása a környezetvédelemről,
e.) Helyi rendelet megalkotása a képviselői tiszteletdíjakról.
4. Egyéb döntést igénylő ügyek
4/1.) Beruházási feladatok koordinálására történő
Kocsis Ferenc
létszámbővítés a Polgármesteri Hivatalnál
polgármester
4/2.) Kft. alapítás ügye
Horváth Tibor
képviselő
4/3.) Pályázat benyújtása a Fertődi Napközi Otthonos Óvoda Kocsis Ferenc
és Bölcsőde korszerűsítésére, felújítására
polgármester
4/4.) Autóbuszmegállók felújítása
Horváth Tibor
képviselő
4/5.) Támogatási kérelmek elbírálása.
Kocsis Ferenc
polgármester
5. Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók
- Dr. Varga Kálmán igazgató tájékoztatója az Esterházy-kastély
felújításának helyzetéről
Fertőd, 2012. április 20.
Kocsis Ferenc
polgármester
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