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Fertőd Város
Képviselő-testülete
18/2012. számú

JEGYZŐKÖNYVE

Készült:

Fertőd Város Képviselő-testületének 2012. június 26. napján (kedden)
17.00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye:

Fertőd Város Polgármesteri Hivatala
Díszterem

Jelen vannak:

Kocsis Ferenc
Kisberk Ferenc Győző

polgármester
alpolgármester

Horváth László
Horváth Tibor
Szabó Antal
Szemerits Zsolt

képviselők

Tulok Viktor
Marácz Ildikó

aljegyző
jegyzőkönyv-vezető

Érdeklődő a lakosság részéről: 2 fő.
Kocsis Ferenc polgármester a jelenlévők köszöntése után megállapította, hogy a 6
képviselő közül 5 jelen van – dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester jelezte, hogy nem
tud megjelenni - az ülés határozatképes, azt 17.00 órakor megnyitotta.
A polgármester ezután röviden ismertette az előző testületi ülésen hozott határozatok
végrehajtását.
Kocsis Ferenc polgármester ezután ismertette a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
NAPIRENDI JAVASLAT
Tárgy:

Előadó:

1. Földhasználati jogot alapító szerződés-módosítás ügye

Kocsis Ferenc
polgármester
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2. Tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatási szerződés ügye
3. A Helytörténeti Múzeum 2012. évi működtetésének ügye
4. Oktatási, nevelési intézmények 2012/2013. tanévre vonatkozó
csoportbeosztása
5. Döntés a „Kulturális és Szolgáltató Központ kialakítása
Fertődön a volt laktanya területén” témájú pályázat ügyében
6. Egyéb döntést igénylő ügyek:
6/1. Támogatási kérelmek elbírálása

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

7. Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók
Más napirendi módosító javaslat nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután szavazásra bocsátotta a fent felsorolt, meghívóban
szereplő napirendi pontokat.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal – egyhangúlag - a napirendeket elfogadta az alábbiak szerint:

NAPIREND
Tárgy:

Előadó:

1. Földhasználati jogot alapító szerződés-módosítás ügye

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

2. Tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatási szerződés ügye
3. A Helytörténeti Múzeum 2012. évi működtetésének ügye
4. Oktatási, nevelési intézmények 2012/2013. tanévre vonatkozó
csoportbeosztása
5. Döntés a „Kulturális és Szolgáltató Központ kialakítása
Fertődön, a volt laktanya területén” témájú pályázat ügyében
6. Egyéb döntést igénylő ügyek:
6/1. Támogatási kérelmek elbírálása

7. Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók
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Kocsis Ferenc
polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Földhasználati jogot alapító szerződés-módosítás ügye
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester
Fertődön - mint ismertes - hulladékudvar kialakítására kerül sor, amelyet korábban a
095/5-ös helyrajzi számú ingatlanon - süttöri területrészen, a Dózsa György utcai
részen – valósították volna meg. Lakossági tiltakozás hatására, illetve lakossági
fórumot követően új helyszínen kérték ennek a kijelölését. A hulladékudvar új
helyszínen kerül megvalósításra az ún. Süti-gyár, Feki-tüzép által behatárolt részen.
Kiviteli tervei már elkészültek. A korábban kijelölt területre földhasználati szerződés
kötött az Önkormányzat a Soproni Hulladékhasznosító Társulással, amelyet emiatt
módosítani szükséges. Egy 1. sz. szerződés-módosítás tervezetet terjesztett elő a
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, amelyet átnézve két
kiegészítő javaslatuk van - a testülettel egyeztetve. Egyik a területnagyságokra
vonatkozik: a korábbi 095/5-ös helyrajzi számú ingatlannál 1667 nm-t érintett a
beruházás. Az új terület nagysága 5592 nm, de a felhasznált terület ugyanakkora lenne,
mint az előzőnél volt, tehát a terület nagysága ténylegesen nem változik, de ennek a
kezelése a szerződéstervezetben nem egészen világos. A másik pedig az, hogy 2010ben már földhasználati díjat fizetett az Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás, így ennek beszámítását, egy pontban szintén kezelni kell a
szerződésben. Ennek érdekében felvették a kapcsolatot az Arszin Ügyvédi Irodával,
így e két pontot módosítani fogják. Javasolja elfogadásra a szerződés-módosítást ezzel
a két kiegészítéssel. Kéri Horváth Tibort a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a
bizottság állásfoglalását ismertesse.
Horváth Tibor képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a kérdést. A két módosítással támogatta az egyes
számú szerződés-módosítást.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta:
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
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118/2012. (VI.26.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt,
hogy az előterjesztésben szereplő földhasználati jogot alapító
szerződés I. számú módosításával - a tett két kiegészítéssel együtt
- egyetért. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ily módon
módosított földhasználati szerződést az önkormányzat nevében
aláírja.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

2.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatási szerződés ügye
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester
Január 1-jétől új törvényi szabályozás lépett életbe a katasztrófavédelem terén.
Gyakorlatilag a tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet összevonták egy szervezeti
egységbe. Ez adminisztratív teendőket is ró Önkormányzatunkra. Van egy olyan
épületük, ahol a kötelező tűzjelző távfelügyeleti rendszer kiépítését már meg kellett
valósítani: ez a süttöri iskola-óvoda épülete. Itt a pár évvel ezelőtti felújítás során már
kötelező volt ennek a távfelügyeleti rendszernek a kiépítése, felügyelete. Ez akkoriban
megtörtént és a kapuvári tűzoltóságra lett bekötve a riasztás, de mivel 2012. január 1jétől a tűzoltóság már nem önálló szervezeti egység, módosítani kell a távfelügyeleti
szolgáltatási szerződést. A módosított szerződésben a katasztrófavédelem a címzett. A
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal (Győr) kell
szerződést kötni, a régi szerződés felmondása mellett. Ez forintálisan gyakorlatilag
megegyezik a korábbi – tűzoltóságnak fizetett - összeggel. Ezt meg kell lépni, mert e
nélkül az iskola-óvoda épülete nem üzemeltethető. Kéri Horváth Tibort a Pénzügyi
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság állásfoglalását.
Horváth Tibor képviselő
Gyakorlatilag az ügynek pénzügyi vonzata nincsen, mivel ugyanakkora az összeg,
mint eddig volt, csak a szerződő fél változik. A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag
támogatta a szerződés aláírását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta:
(szavazás)
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Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
119/2012. (VI.26.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy támogatja az új tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatási
szerződés aláírását az előterjesztett formában. Felkéri a
polgármestert, hogy a szerződést az Önkormányzat képviseletében
írja alá.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

3.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: A Helytörténeti Múzeum 2012. évi működtetésének ügye
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
Tulok Viktor aljegyző
A korábbi testület szabályozta újra a Helytörténeti Múzeum és kapcsolt kiállításának a
látogatási idejét, a belépő díjakat és a mentességeket. Igény vetődött fel arra nézve,
hogy további mentességek fogalmazódjanak meg. Átnézve ezeket az igényeket úgy
látták, hogy a kiadott határozatot - amely rendezi ezeket kérdéseket - célszerű volna
egyrészt azzal módosítani, hogy – visszatérve egy korábbi hagyományhoz - a fertődi
érvényes, bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek ingyenesen látogathassák
ezeket a kiállításokat; illetve jó ötletnek tűnt, csak a mértéke miatt nem tudott
érvényesülni az az előírás, hogy 10% kedvezményt kap az, aki az adott napon a
kastélybeli kiállítást megtekinti. Az az elképzelés született, hogy ezt most 50%-os
kedvezménnyel próbálják meg honorálni, hátha több látogatót sikerül a kastélyból
átcsalogatni. Végül még voltak igények pl. pedagógusok kedvezménye, fogyatékos
személyek kedvezménye. Ezeket nem dolgozták bele a határozatba, ugyanis 2000-ben
adott ki a kormány egy rendeletet a muzeális intézmények látogatóit megillető
kedvezményekről, és ezek pontjai között szerepelnek pl. a pedagógusok is, a 70 éven
felüliek is, a fogyatékosok, vagy maximum 1 személy, aki kíséri őket. Így erről külön
rendelkezni nem kell. Magasabb szintű jogszabály ezt előírja, legfeljebb a határozatuk
mellé odateszik a múzeumi személyzetnek, hogy ezt is kísérjék figyelemmel.
Kocsis Ferenc polgármester
Kéri Horváth Tibort a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság állásfoglalását
mondja el.
Horváth Tibor képviselő
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Pénzügyi Bizottság tárgyalta a kérdést, és elfogadta az előterjesztés azzal a
kiegészítéssel, hogy felvetődött az a javaslat, hogy aki a Helytörténeti Kiállítást
látogatja, az a kastélyban lévő kiállításra kapjon kedvezményt. dr. Varga Kálmán úrral
kellene ezt a javaslatot megbeszélni.
Kocsis Ferenc polgármester
Elfogadva a Pénzügyi Bizottság ezen álláspontját, próbálnak a kastéllyal ez ügyben
tárgyalni. Szeretnék elérni, hogy a fertődi lakosok ingyen látogathassák a kastély
kiállításait.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta:
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
120/2012. (VI.26.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a J. Haydn
emlékszobának és a helytörténeti kiállításnak otthont adó
helytörténeti múzeum működtetése ügyében hozott 30/2011.
(III.30.) és 61/2011. (V.25.) fertődi Öh. határozatát az alábbiak
szerint egészíti ki:
b) belépési díj felsorolása az alábbi pontokkal egészül ki:
- ingyen látogathatja az érvényes bejelentett fertődi lakcímmel
rendelkező lakos,
- 50%-os kedvezményben részesül, aki – az adott napi
belépőjeggyel igazoltan – a fertődi Esterházy-kastélyt
meglátogatta,
- továbbá a muzeális intézmények látogatóit megillető
kedvezményekről szóló 194/2000 (XI.24.) Korm. rendeletben
meghatározott
díjmentességek,
kedvezmények
az
ott
meghatározott személyeket, a nevesített alkalmakkor is megilleti.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

4.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Oktatási, nevelési intézmények 2012/2013. tanévre vonatkozó
csoportbeosztása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
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Napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
Kocsis Ferenc polgármester
3 intézményről van szó. Napközi Otthonos Óvoda, Babos József Térségi Általános
Iskola és J. Haydn Zeneiskola.
Tulok Viktor aljegyző
A kialakult szokásoknak megfelelően, az oktatási törvény előírásainak eleget téve még
június végén igyekszik a mindenkori Képviselő-testület meghatározni, hogy az addigi
beíratások alapján mennyi csoportot, illetve osztályt indíthatnak az egyes oktatási
intézmények; illetve ha többletigény mutatkozik, akkor megvitatni, hogy
hozzájárulnak-e vagy sem annak megvalósításához. Az idei évben is megtörtént
intézményektől az igényfelmérés begyűjtése. Első körben megállapítható, hogy többlet
létszám igényt a klasszikus felállásban nem igényel egyik intézmény sem. Ezek
alapján részletesebben:
-

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde csoportlétszáma változatlan. 1 eltérés
van, de az nem Fertődöt érinti. Mint ismeretes: az intézmény Társulásban
működik. A közelmúltban kapták meg a sarródi Önkormányzat értesítését, hogy
ki kívánnak lépni ebből a Társulásból. Mivel ez augusztus végén hatályos,
ebből következik, hogy a tagóvodai csoportok száma eggyel lecsökken, tehát
egy csoporttal kevesebb fog indulni a korábbiakhoz képest.

-

Babos József Térségi Általános Iskola Fertőd. Az iskola létszám, illetve
csoportbeosztása a klasszikus felosztást követi. Itt a hagyományos általános
iskolai, illetve a napközi otthonos ellátással számoltak. Egyéb újabb tervezett
formákkal itt most nem számolnak.
A tavalyi tanuló és napközi csoportokban egy változás van, nevezetesen
Eszterházán a tanulólétszám az egyik napközi csoportban túllépi a
megengedhető törvényi határt még a rá tervezhető 20%-kal is, itt tehát két
napközis csoportot kell indítani. Viszont az intézmény meglévő pedagógusi
létszámából ez megoldható.

-

J. Haydn Zeneiskola. Zeneiskola csoport-létszámában is egy emelkedés van.
Zeneművészeti ágon:
o 7 előkészítő csoportból idén csak 6 lesz,
o 11 szolfézs csoport helyett idén 12 csoport indul,
o 4 kamarazenei, zenekari csoport helyett idén 5 csoport indul.
Táncművészeti ágon:
o jelenleg 4 csoporttal tervezett.
Ez így jelenleg összesen 27 csoport. Pótbeíratásoknál emelkedhetnek még a
csoportlétszámok, akkor újra vissza kell térni erre. A zeneművészeti ágnál az
egy csoport plusz nem igényel többlet létszámot.
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Kocsis Ferenc polgármester
Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság állásfoglalását ismertesse.
Horváth Tibor képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a csoportbeosztásra vonatkozó tervet. Mivel nincs
többlet pénzügyi vonzata, ezért a 2012/2013-as tanévre vonatkozó beosztási tervet
egyhangúlag támogatta.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta:
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
121/2012. (VI.26.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012-2013. tanévre
a) a Fertődi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában 1
bölcsődei és 6 óvodai csoport indítását engedélyezi, melyből 2 csoport a
Fertőd I. (Eszterháza), 4 csoport a Fertőd II. (Süttör). A Fertőd II. 4
csoportja közül 3 német nemzetiségi.
A 2007. szeptember 1-jétől működő Óvodai Intézményfenntartó
Társulásnak megfelelően a Fertődi Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde tagóvodáinak helyet adó Fertőendréd, Agyagosszergény és
Röjtökmuzsaj községekben 1-1 óvodai csoport indul.
b) A Babos József Térségi Általános Iskola Fertőd összesen 17 osztályt
indít I-VIII. osztályig és 5 napközis csoportot a melléklet szerint. A
2007. szeptember 1-jétől működő Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás alapján a Fertődön 16 osztály I-VIII. osztályig, és 4 napközis
csoport; a tagiskolát működtető Agyagosszergényben egy alsós osztály
(I-IV.) és 1 napközis csoport indul.
c) A J. Haydn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 27
csoportot indít a becsatolt melléklet szerint, melyből 23 csoport a
zeneművészeti, míg 4 csoport a 2008. szeptember 1-jétől működő
táncművészeti ágon indul.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
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5.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Döntés a „Kulturális és Szolgáltató Központ kialakítása Fertődön, a
volt laktanya területén” témájú pályázat ügyében
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester
Előzményként tudni kell, hogy egyrészt volt egy pályázat a Haydn-sétány kiépítésére
vonatkozóan (pontszerű fejlesztés). Ennek kivitelezése 2010. szeptemberében
befejeződött. Emellett folyamatban van a város-rehabilitációs pályázat, ami 670 millió
forintos kiviteli összegű pályázat – ebből 130 millió forint önerő a többi pályázati
támogatás - ez tartalmazta a Haydn-sétány második ütemét, a Vasút sor, illetve Sarródi
úti parkolók kialakítását, a kastélytól a Szent András templomig terjedő kerékpárút
kiépítését, a templom előtti tér kialakítását, és végül egy 400 fős Kulturális és
Szolgáltató Központ kialakítását a volt laktanya területén. Jelenleg a helyzet úgy áll,
hogy a Haydn-sétány és a parkolók kialakítása még 2010. szeptemberében
befejeződött. A kerékpárút építésére, kivitelezésére vonatkozó tender benyújtási
szakaszban van, ennek várható eredményhirdetését követően augusztus hónapba
várható a kerékpártút megépítése - egybe vonva a süttöri templom előtti tér
rendezésével együtt. A KSZK kialakításával kapcsolatban a tender kiírása megtörtént.
Első körben eredményhirdetés volt, 8 vállalkozás van abban a helyzetben, hogy
ajánlatot tehet a kiviteli összegre, határidőkre. Ezzel kapcsolatban annyit elmond, hogy
a projektmenedzser cég – teljes átvilágítást követően – a kivitelezési határidő
vonatkozásában jelezte, hogy várhatóan tartható a határidő, költségekbe is várhatóan
be lehet férni. Viszont felmerült a kérdés azzal kapcsolatosan, hogy fenntartható-e az
épület. Röviden annyit, hogy az Önkormányzatot az Állami Számvevőszék a jelentése
alapján kötelezte arra, hogy intézkedési tervet alkossanak annak vonatkozásában, hogy
a közép és hosszú távú finanszírozásának eleget tudjanak tenni. Ez azt jelenti – a
projektmenedzser cég átvilágítása alapján most már nyilatkozhatnak – hogy szakértői
vélemény alapján megközelítően 50 millió forint a KSZK éves fenntartási költsége,
emellett még legalább 70-80 millió forinttal kell éves szinten törleszteni a kötvényt. Ez
volt az alaphelyzet.
Közel 100 millió forintos kötvénytörlesztést kényszerűségből az önkormányzatnak be
kell vállalnia, egyszer ezt valamiből finanszírozni kell. Jól ismertek az Önkormányzat
bevételei, költségei. Oktatási intézmények és hivatal fenntartása, egyéb kötelező
jellegű feladatai az Önkormányzatnak. Erre épül rá megközelítőleg 50 millió forintos
éves szintű kötelezettség, amely a KSZK üzemeltetésének a vonzata. Ezzel
kapcsolatban tavaly március 2-án a testület elé vitte, hogy gondolják meg, lépjenek ki
a Kulturális és Szolgáltató Központ megépítéséből, mert nincs realitása ennek az
épületnek. Egyrészt azért nincs realitása, mert ekkora nagyságrendű, 400 fős
befogadási hellyel rendelkező épület rendelkezésre áll Fertődön: a kastély
közeljövőben fogja befejezni a volt bábszínház kialakítását, amely 400 fő
befogadására lesz alkalmas. A kastély rendelkezésre bocsátja az Önkormányzatnak ezt
a helyiséget, amikor szükséges, vagy az ennél kisebb 150 fő befogadására Pálmaházat
is. Másik oldalról, hogy Fertőd szálláskapacitással nem rendelkezik, nincsen szálloda.
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Nagyon jó példa volt a Régi Zenei Napok rendezvény, ahol nem bírt Fertőd
megbirkózni azzal, hogy elhelyezzék a rendezvényen résztvevő diákokat illetőleg az
oktatókat. Sarródi szálláshelyeket kellett igénybe venni. Ilyen körülmények között
felül kellett volna vizsgálni e projektet - sajnos akkor ez a döntés elmaradt. Testület
nem támogatta. Most ismételten megfontolandó, mert a gazdasági körülmények még
inkább romlottak. Felmerült az is, hogy az 530 millió forintos EU-s támogatást
valamilyen módon meg kellene menteni. Közösségi térben ugyan szűkén vannak, de
két olyan helység van Fertődön, amit közösségi célra meg lehetne menteni: Süttörön a
Dózsa Filmszínház (volt „varroda”) és a Czillinger-mozi. Különböző szervezetek
részére ki tudnák adni.
Tárgyalásokat folytattak az RFÜ képviselőjével, hogy milyen módon tudják ezt az EUs pályázati forrást átmenteni. Felmerült annak a lehetősége – ami nem új keletű,
márciusban már szó volt róla -, hogy a két mozi épületet (Dózsa Filmszínház,
Czillinger mozi) rendbe tudják tenni. Az elképzelés az - amire az RFÜ azt mondta,
hogy talán támogatható - , hogy a süttöri mozi épületét egy kultúrotthonnak - 150 fő
befogadására alkalmas kultúrotthonnak - kellene átalakítani –, amíg az egyéb
funkciókat, amiket a KSZK-ba terveztek - az okmányiroda, építésügy, gyámügy,
munkaügyi központ, egyebek, illetőleg a vállalkozások részére helyet biztosítani - a
Czillinger-mozi épületben tudnák megvalósítani. Ezzel a két épület a pályázatba
bevonható lenne, a fenntartásukat minimális költséggel meg tudnák oldani. Ez két
lépést takar. Meg kell keresni az RFÜ-t azzal az igénnyel, hogy engedélyezzék a
városrehabilitációra benyújtott pályázat helyszíneit, ne kelljen megépíteni az épületet,
hanem helyette két másik épületbe áthelyezni ezeket a funkciókat, illetőleg határidő
módosítást célszerű kérni. Amennyiben ezt az RFÜ támogatja, akkor egy tervet kell
készíteni és benyújtani. Ennek 2 millió forint lehet a várható (becsült) költsége és
amennyiben ez összejön, akkor megmentették a város részére az 530 millió forintot.
Egyéb esetben - személy szerint – nem látja biztosítottnak azt, hogy a KSZK-t ekkora
összeg mellett fenn tudják tartani. Főleg úgy, hogy nem akarnak új adókat bevezetni,
mivel a lakosság adózási tűrőképessége már a csúcson van. Felkéri a Pénzügyi
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.
Horváth Tibor képviselő
Ahhoz, hogy a végső kialakult álláspont elkészüljön több dolgot kellett mérlegelni.
Mérlegelni kellett azt, hogy eddig mennyi pénzt fektettek a projektbe, mennyibe került
eddig ez a városnak? Visszamondás esetén mennyit veszít a város, illetve a
megvalósulás esetén mennyi marad itt? Figyelembe kellett venni, hogy megvalósulás,
illetve nem megvalósulás esetén a helyi adók mértéke hogyan alakul. Most érkezett
meg a projektmenedzser cég költségelemzése, hogy mennyivel terheli éves szinten a
város költségvetését a fenntartás. Pontos összeget nem kaptak, de 40-50 millió forintot
írtak le a szakemberek. Egy olyan ténnyel is számolni kellett, hogy amikor elkezdődött
az egész pályázat kiírása, egész más volt a felállás. Voltak olyan funkciók okmányiroda és építésügy – ami biztosan Önkormányzat kezelésében volt. Most már
koránt sem biztos, hogy az Önkormányzat kezelésében marad. Ezen kívül a jövő évi
költségvetés is teljesen bizonytalan. Polgármester úr által említett alternatív
lehetőségekhez pedig támogatásukat adták, hogy lehetőleg a pályázatnak az összege
maradjon a városban. Ezen szempontok alapján mérlegelték álláspontjukat, illetve
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figyelembe kellett venniük egy nagyos súlyos dolgot, hogy az ÁSZ határozottan
kockázattal tekint erre a projektfinanszírozásra. A pénzügyi bizottság egyhangú
álláspontja az, hogy a KSZK megépítése ügyében nemmel szavazott.
Kocsis Ferenc polgármester
Kéri Horváth Tibor képviselő urat, hogy a távollévő dr. Irinkov D. Mihály távollévő
képviselő nyilatkozatát olvassa fel.
Horváth Tibor képviselő
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester álláspontját ismerteti.
„Álláspontom kialakításánál tekintettel voltam az ÁSZ által készített többi jelentésre, a
hasznosítás kapcsán keletkezett tanulmányra, arra, hogy a projekttel összefüggő
korábbi ütemek megfelelő lezárása kérdéses, valamint arra, hogy az épület
kialakítására nyitva álló határidő rendkívül rövid. Véleményem szerint minőségi
munka ennyi idő alatt nem végezhető. Szintén nagyon fontos, hogy az épület
kialakítására csökkentett műszaki tartalom mellett kerülhet csak sor. Nem lenne sem
klíma, sem hangtechnika, sem megfelelő rendezvények lebonyolítására szükséges
világítás. Mindezen körülmények együttesen kétségessé teszik a projekt
megvalósításának értelmét, továbbá azt, hogy az épület kialakítása Fertőd Város
polgárainak érdekeit szolgálja. Figyelemmel a fent leírtakra határozottan az a
véleményem, hogy az ún. nagy projekt nem szolgálja Fertőd Város lakosságának
érdekeit. Így a projekt megvalósítását nem támogatom. Még arra is figyelemmel, hogy
a beruházás jelentős vissza nem térítendő támogatás mellett valósulna meg, hiszen az
értelmes és célszerű működtetés a későbbiekben egyáltalán nem tud megvalósulni.”
Dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester úr ekkor még nem ismerte az előbb vázolt
alternatív lehetőséget.
KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK
Kocsis Ferenc polgármester
Gyakorlatilag egy új pályázatnak megfelelő módosítást kell benyújtani, feltételes
módban beszélnek róla. Amennyiben úgy dönt az RFÜ, hogy elfogadja, akkor van rá
lehetőség. A tét arról szól, hogy a 650 millióból az 530 millió EU-s forrást fel
kívánják-e használni vagy sem. Egyelőre egy kérelem benyújtására kerül sor,
amennyiben zöld utat kap ennek kidolgozása, akkor döntenek majd erről és akkor
elindítják azt el.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
a)
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta:
(szavazás)
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Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:

122/2012. (VI.26.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt,
hogy a Kulturális és Szolgáltató Központ kialakítását nem kívánja
véghezvinni, ezen épület megépítésétől-átépítésétől visszalép.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
b)
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta:
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
123/2012. (VI.26.) önkormányzati határozat:
Fertőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő
testülete
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a RFÜ felé módosítási
javaslatot, kérelmet nyújtson be, amelyben a Kulturális és
Szolgáltató Központ által ellátandó funkciókat két másik, a
tulajdonában lévő épületbe – 9431 Fertőd, Fő út 2. és 9431 Fertőd,
Béke út 4/A. – áthelyezze, illetőleg a készre jelentési határidőt 6
hónappal kitolja.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

6.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Egyéb döntést igénylő ügyek
6/1.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Támogatási kérelmek elbírálása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
a) Esterházy Kastély Kápolna Alapítvány támogatási kérelme
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Kocsis Ferenc polgármester
Esterházy Kastély Kápolna Alapítvány kereste meg az Önkormányzatot azzal, hogy
június 25-29-e között 1 hetes diákrégész tábor kerül megrendezésre. Ezt minden évben
megrendezik, fertődi gyerekek vesznek részt ezeken az ásatásokon. Az Alapítvány a
gyerekek étkeztetéséhez kér támogatást, amely kb. 60-70 ezer forintot tesz ki. Kéri a
Pénzügyi Bizottság állásfoglalását ismertesse Horváth Tibor a bizottság elnöke.
Horváth Tibor képviselő
Pénzügyi bizottság álláspontja, hogy 40.000,- forinttal kellene támogatni az Esterházy
Kastély Kápolna Alapítványt a megjelölt célra.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁSOK
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Jelzi, hogy a Pénzügyi Bizottság által ajánlott 40.000,- forint támogatást a két
alpolgármester finanszírozza, így az Önkormányzatnak nem kerül pénzébe.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután az elhangzott felajánlás figyelembevételével
módosított határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta:
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:

124/2012. (VI.26.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja
az Esterházy Kastély Kápolna Alapítványt, hogy a beadványában
megjelölt célra szánt 40.000,- forint támogatást ténylegesen,
önkéntes felajánlásból Kisberk Ferenc Győző és dr. Irinkov D.
Mihály alpolgármesterek fogják részükre biztosítani, azaz nem
önkormányzati forrásból lesz a támogatás finanszírozva.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
b) Kapuvári mentők egyesületének támogatási kérelme
Kocsis Ferenc polgármester
Gyorsabb, hatékonyabb betegellátás megvalósításához a kapuvári mentőautókat
korszerűbb eszközökkel szeretnék felszerelni. A felszereléshez kérik a Fertődi
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Önkormányzat támogatását is. Kéri Horváth Tibor Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság állásfoglalását.
Horváth Tibor képviselő
Pénzügyi Bizottság nem javasolja a kapuvári mentősök támogatását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta:
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen, 1 nem
szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
125/2012. (VI.26.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt,
hogy forrás hiányában nem támogatják a Kapuvári Mentősök
Egyesületét.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

a.) Fertőd, mező utca 3 társasház kérése
Kocsis Ferenc polgármester
A társasház udvara, illetve a kerítése önkormányzati tulajdonban van, A kerítés
festéséhez szeretnének támogatást kérni. Kéri Horváth Tibor Pénzügyi Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.
Horváth Tibor képviselő
A Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy bruttó 10.000 forint értékben támogatják a
társasház festékvásárlását.
Kocsis Ferenc polgármester
Az Önkormányzat 10.000 forint értékig megvásárolja a festéket és átadja a Mező u. 3.
szám alatti társasház közös képviselőjének.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta:
(szavazás)
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Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:

126/2012. (VI.26.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt,
hogy 10.000,- forint értékű festék megvásárlásával és átadásával
támogatja a Mező utca 3. szám alatti társasházat.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

7.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók
a)
Szemerits Zsolt képviselő
Repülési magasságokkal kapcsolatban keresték meg süttöri lakosok. Sokan
zaklatásnak érzik, zavaróan hat, hogy nagyon alacsonyan repülnek el felettük ezek a
gépek. Úgy tudja, hogy erre jogszabály: a templomtoronytól 300 méter magasság alatt
nem repülhetnek.
Kocsis Ferenc polgármester
Ezzel a kérdéssel 2010 decemberében foglalkozott a Képviselő-testület. Felvette a
kapcsolatot a fertőszentmiklósi repülőtér parancsnokával, aki annyit kért, hogy
olvassák le a repülő azonosítóját és közöljék azt vele: ez alapján tud intézkedni. Az
előírás az, hogy a legmagasabb ponttól számított 300 méteren belül tilos a repülés,
kivéve a permetezést. A telefonszámát átküldi a képviselőknek és így ők is tudnak ez
ügyben intézkedni.

b)
Szabó Antal képviselő
Aljegyző úrtól kérdezi, hogy a Mentes Mihály u. 12-13. számú társasháznak a
számlájának - amely a csatorna tisztításával kapcsolatos - önkormányzat általi
kifizetésével van-e valamilyen gond? A kifizetést mikor várhatják? A társasházhoz az
a terület tartozik, amit a társasház elfoglal, a többi terület osztatlan közös használatban
van, de önkormányzati tulajdon. A társasház szennyvíz-díjat, hidegvíz-díjat fizet.
Közműves a telek.
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Tulok Viktor aljegyző
Jelenleg egyeztetés alatt áll polgármester úrral és a pénzügyi osztállyal, hogy
egyáltalán kifizethető-e ez az összeg a társasház részére. Nem akarnak abba a hibába
esni, hogy más is ilyen kéréssel forduljon hozzájuk és nőne azon ügyek száma,
melyben az önkormányzatnak kellene fizetnie mások helyett. Azt vizsgálják: valóban
jogos-e az az igény, hogy ezt az Önkormányzat állja és ne a társasház, vagy esetleg
megosztva. A víz –és csatornadíjat nem az Önkormányzatnak fizeti a társasház.
Innentől kezdve a hibaelhárítást sem az Önkormányzat fizeti. Közterületen futnak a
gázvezetékek is, de ha meghibásodnak, a gázművek javítja ki, nem az önkormányzat.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Van a Baross telepen is egy olyan szennyvíz rész, ahol a tisztító aknák lefedésre
kerültek. Fel kellene szólítani azokat a lakókat, akiknek a háza előtt ezek az aknák
lefedésre kerültek, hogy biztosítsák a tisztítási lehetőséget.
Tulok Viktor aljegyző
Ez ennél bonyolultabb. Először azt kell kideríteni, hogy jelen esetben ezt a
csatornarészt átvette-e egyáltalán üzemeltetésre a Víz és Csatornamű Zrt. Ezen már
dolgozik a kolleganő, közeljövőben lesz válasz. Ezután, ennek függvényében tudnak
hatósági vonalon intézkedni.

c)
Szemerits Zsolt képviselő
Elmondja, hogy sok rendezetlen telek van Fertődön, amelyeket a tulajdonosok ott
hagyták gazban és mindenféle állat beköltöznek a lakatlan házakba. Mikor rendezik és
hogyan ezeket a házakat, illetve telkeket?
Tulok Viktor aljegyző
Normál esetben ezekkel nincs gond, ha magyar állampolgár a tulajdonos. Kötelezni
kell bizonyos feladatok elvégzésére őket, vagy bírságot kiszabni. Általában azokkal
van gond, ahol osztrák a tulajdonos, vagy 3-4 ember közös tulajdona az adott ingatlan,
illetve ha szerényebb körülmények között élő ember a tulajdonos. Lehet írni nekik
kötelezést, de nem fognak csinálni semmit. Ki lehet szabni bírságot, nem fognak
fizetni. Lehet ráterhelni azt az ingatlanra, de ez csak azt jelenti, hogy az Önkormányzat
saját pénzéből megcsináltat egy kényszer-helyreállítást, ráteszi teherként annak
költségét a tulajdoni lapra, de az ott lesz addig, amíg véletlenül valaki azt meg nem
veszi, és e terhet ekkor ki nem fizetik.
Szemerits Zsolt képviselő
Szociális Bizottsági ülésen elhangzott egy olyan javaslat, hogy a tulajdonos nevét az
adott elhanyagolt házra ki kellene írni.
Tulok Viktor aljegyző
Személyiségi jogi kérdéseket leszámítva működhetne ugyan ez, de az illetékes
tulajdonost nem biztos, hogy zavarná.
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Kocsis Ferenc polgármester
Korábban a Segítőkész Szociális Szövetkezet idejében is volt rá példa, hogy a
fűnyírást jutányos áron be tudták vállalni. Várhatóan a most alakult önkormányzati kft.
ezt a karbantartást, fűnyírást ugyancsak jutányos áron el tudná végezni, ez ügyben a
kft. vezetőjével kell majd beszélni.
Tulok Viktor aljegyző
Lehetőség lát abban, hogy külföldi tulajdonosnak írjanak egy levelet, amelyben
felajánlják: x összegért a füvet lenyírják a telkén, illetve a háza körül. Ezt az összeget
előlegezze meg, vagy utólag fizesse ki.
Szabó Antal képviselő
Ha van egy nagyon elhanyagolt terület előbb utóbb nő a parlagfű. Lehet büntetni?
Tulok Viktor aljegyző
Most már a bírság kivetést minden esetben állami hatóságok végzik. Belterület
kényszerkaszáltatása a jegyző hatáskörébe tartozik. Itt ragadja meg az alkalmat és a
lakosság figyelmét felhívja, hogy jogszabályi előírás szerint e hónap végéig kell
mindenkinek önként a parlagfüvet eltávolítani ingatlanáról, mert június 30-ig, ill. a
parlagfű virágzásáig ez még semmiféle szankcióval nem jár.

d)
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
A Sarróddal közös utcákban megtörtént a mély árkoknak, gödröknek a feltöltése. A
pormentesítésre mikor kerül sor? Pl. Borostyán Panzió melletti rész, és az Újvári
Panziót és Váci utcát összekötő út.
Kocsis Ferenc polgármester
A Borostyán Panziónál valóban ez a gond. Az utat tavaly is gréderezték. Idén viszont
már kavicsozni is kellett, mert olyan állapotban volt az út. Mindkét esetben Sarród
Önkormányzatával közösen vállalták a költségeket. Más a helyzet az Újvári Panzió
előtti úttal. Itt csak gréderezni kell.
e)
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
A Borostyán Panzió vezetője beadta a pályázatát, hogy szerepelhessen a szállásadók
honlapján. Valami oknál fogva ez az anyag nem került fel oda. Érdeklődik, hol
akadhatott el?
Kocsis Ferenc polgármester
Már megtalálható a honlapon. Mai napon érkezett egy beadvány az Önkormányzathoz
a süttöri területrészről. 60 aláírást tartalmazó szabályszerű kérelem. Életveszélyes a
süttöri temető melletti szakaszon közlekedni. Korábban megtervezésre került a
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kerékpárút folytatása a süttöri templomtól a fertőendrédi faluvégig. Ez a korábbi
költségvetés szerint is kb. 50 millió forintos beruházást jelentene. Amennyiben
pályázati forrás lesz rá, soron kívül lépni kell.
18.43 órakor kazettacsere miatt technikai szünet.
18.44 órakor folytatódik a Képviselő-testületi ülés.
f)
Kocsis Ferenc polgármester
ÁSZ jelentése – elérhető Fertőd Város honlapján - 2. fejezet 5-ös pontja egy anyag
kimunkálását irányozza elő a jegyző úr részére. Jegyző úr felé feltettem a kérdést,
hogy ennek az anyagnak a kimunkálása miért maradt el? Konkrétan arról van szó,
hogy Fertőd Város közép és hosszú távú finanszírozhatóságára jegyző úr tegyen le egy
javaslatot. Félreértések elkerülése végett szó szerint idézi jegyző úr vonatkozó
levelének ezt a részét. „Ezen pont a 2011 októberében lefolytatott vizsgálat során
általam tett nyilatkozatra hivatkozik, miszerint a hosszú lejáratú adósságot keletkeztető
kötelezettségek biztosításának módját a 2012. évi költségvetési rendelet
előterjesztésekor kívántam volna bemutatni. Hivatalvezetőként az ÁSZ-ellenőr
kérésekor ilyen kimutatást nem is lett volna lehetőségem prezentálni a 2012. évi
költségvetést érintően, hiszen annak sarokszámai s a Képviselő-testület pénzügyi
elképzelései nem voltak ismertek számomra. Idei évi költségvetési rendelet
előkészítési munkáiba hosszúra nyúlt betegségem miatt nem volt módom belefolyni,
ezért nem is ismerhettem a Képviselő-testület ez irányú pénzügyi, stratégiai
álláspontját, amely nélkül fent említett anyagot elkészíteni nem lehet. Ez annak
fényében különösen is így van, mivel az Önkormányzat gazdálkodásáért és
likviditásáért a Képviselő-testület a felelős, a jegyző mindössze annak jogszerűségét és
végrehajtását felügyeli. Fertőd Város Önkormányzata 2011-2014. évek közötti
időszakra elfogadott gazdasági programja nem tartalmaz adósságkezelésre vonatkozó
iránymutatást, így ahhoz, hogy ezt a kérdést a költségvetésben lehessen kezelni, a
gazdasági programot ehhez kell igazítani, kiegészíteni.
Ahhoz, hogy az
adósságkezelést pénzügyi számításokkal a végrehajtó szervnek – pénzügyi osztály és
jegyző – modellezni lehessen a Képviselő-testület pontos gazdaságpolitikai
elképzelései - mint például konkrétan milyen bevételnövelő és kiadáscsökkentő
lépéseket tervez az intézményhálózat működtetése vonatkozásában, milyen
elképzelései vannak hosszú lejáratú adósságot keletkeztető kötelezettségek, kötvény
ügyében a kormányhoz kíván fordulni, vagy kiváltásban gondolkodik, stb. - rögzíteni
kell. A fent említett, s a tőketörlesztés fizetését is meghatározó intézményhálózat és
társulások működtetésében az érintett településekkel lefolytatták-e a szükséges év eleji
egyeztetéseket a további közös álláspont kialakítása céljából, dokumentáltan milyen e
témában hozott döntések születtek.„”
Ennyi lett volna a lényege. Gyakorlatilag arról van szó, hogy jegyző úr és a képviselők
tavaly támogatták ezt a projektet, támogatták, hogy végig kell vinni a Kulturális és
Szolgáltató Központ megépítését. Ebben semmilyen kockázatot nem láttak. A kötvény
visszatörlesztését, az épület fenntartását gyakorlatilag biztosítottnak látták. Az ÁSZ
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felkérte arra, hogy írja le, milyen módon képzeli el a város közép- és hosszú távú
pénzügyi stabilitását biztosító elképzeléseket, hogy a város fizetőképes maradjon. Erre
kaptak egy olyan levelet, amelyben jegyző hivatkozik betegségére, egyebekre, de nem
tudja megmondani, hogy miből képzeli el a finanszírozhatóságot. Áttestálja a
felelősséget a jelenlegi testületre, hogy a jelenlegi testület találja ki, hogy mivel mit
lehet tenni. Kérdezi, hogy ha valaki biztos volt tavaly abban, hogy ez működni fog,
akkor vajon miért nem adta át az új testületnek ezeket az információkat? Miért nem
írta le, hogy mit kell tennie? Az új adók bevezetése, a meglévők emelése csak csepp a
tengerben. Ennyit kívánt erről elmondani, ill. hogy a testületre hárította jegyző Úr azon
intézkedések kitalálását és véghezvitelét, amitől a város talpon tud maradni. Ennek
első lépése az előző döntés, amellyel évi 50 millió Ft-ot sikerült kiejteni, ennyivel
kevesebb adósságállománnyal kell megküzdeni.
Több hozzászólás nem volt, Kocsis Ferenc polgármester megköszönte a megjelenést, a
részvételt, és a Képviselő-testület ülését 18.48 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.
18/2012.számú

MEGHÍVÓ
Fertőd Város Képviselő - testülete

2012. június 26-án (kedd) 17.00 órai
kezdettel Képviselő-testületi ülést tart Fertőd Város Polgármesteri Hivatal
Dísztermében (Muzsikaház) amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIRENDI JAVASLAT:
Tárgy:

Előadó:

1. Földhasználati jogot alapító szerződés-módosítás ügye

Kocsis Ferenc
polgármester

2. Tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatási szerződés ügye

Kocsis Ferenc
polgármester

3. A Helytörténeti Múzeum 2012. évi működtetésének ügye

Tulok Viktor
aljegyző

4. Oktatási, nevelési intézmények 2012/2013. tanévre
vonatkozó csoportbeosztása

Tulok Viktor
aljegyző

5. Döntés a „Kulturális és Szolgáltató Központ kialakítása
Fertődön, a volt laktanya területén” témájú pályázat
ügyében.

Kocsis Ferenc
polgármester

6. Egyéb döntést igénylő ügyek:
6/1. Támogatási kérelmek elbírálása

Kocsis Ferenc
polgármester

7. Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók
Fertőd, 2012. június 23.

Kocsis Ferenc
polgármester
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