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Fertőd Város
Képviselő-testülete
21/2012. számú

JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Fertőd Város Képviselő-testületének 2012. július 12. napján
(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye:

Fertőd Város Polgármesteri Hivatala
Díszterem

Jelen vannak:

Kocsis Ferenc
Kisberk Ferenc Győző
Dr. Irinkov D. Mihály

polgármester
alpolgármester
alpolgármester

Horváth László
Horváth Tibor
Szabó Antal
Szemerits Zsolt

képviselők

dr. Füzi Norbert
Tulok Viktor
Marácz Ildikó
Garab Gábor Károlyné

jegyző
aljegyző
jegyzőkönyv-vezető
intézményvezető

Érdeklődő a lakosság részéről: 0 fő.
Kocsis Ferenc polgármester a jelenlévők köszöntése után megállapította, hogy a 6
képviselő közül 6 jelen van az ülés határozatképes, azt megnyitotta 15.30 órakor.
Kocsis Ferenc polgármester ezután ismertette a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
NAPIRENDI JAVASLAT
Előadó:

Tárgy:
1. Médiaszerepek szabályozása
2. Közbeszerzési Szabályzat módosítása
3. Babos József Térségi Általános Iskola Leader pályázatai
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Kocsis Ferenc
polgármester
Kocsis Ferenc
polgármester
Garab Gábor Károlyné
intézményvezető

4. Intézkedések a város-rehabilitációs pályázat ügyében

Kocsis Ferenc
polgármester

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

Tárgy:
1. Médiaszerepek szabályozása
2. Közbeszerzési Szabályzat módosítása
3. Babos József Térségi Általános Iskola Leader pályázatai
4. Intézkedések a város-rehabilitációs pályázat ügyében

Kocsis Ferenc
polgármester
Kocsis Ferenc
polgármester
Garab Gábor Károlyné
intézményvezető
Kocsis Ferenc
polgármester

5. Egyebek: kérdések, tájékoztatók, bejelentések

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Médiaszerepek szabályozása
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester
Előző testületi ülésen visszavontak egy korábbi (2011-es), a médiaszerepek
szabályozására vonatkozó önkormányzati határozatot. Hoztak egy új határozatot,
amely arról szólt, hogy az Önkormányzat nevében – egy héten keresztül, mai napig csak a polgármester nyilatkozhat. Az intézményvezetőktől és a jegyzőtől a nyilatkozati
jogot megvonták. Jegyző úr tájékoztatott – körbe küldte mindenkinek – a napirendre
vonatkozó állásfoglalásáról. Mai napon kell arról döntést hozni, hogy továbbiakban
milyen határozati javaslat kerül elfogadásra. Javaslata, hogy a mai napon az előző
ülésen hozott a médiaszereplés tilalmára vonatkozó határozatot vonják vissza. Ez
ügyben megkeresi a Kormányhivatalt, hogy milyen álláspontot képviselnek.
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Amennyiben ezt a határozatot visszavonják, akkor továbbra is az önkormányzati
törvény előírásai érvényesek – tehát amit az önkormányzati törvény megenged a
képviselőknek, jegyzőnek illetve intézményvezetőknek az működik - kiegészítve a
munka törvénykönyv új előírásaival, amely meglehetősen szigorúan bünteti azokat a
médiában nyilatkozó embereket, akik a munkáltatóra nézve hátrányos tájékoztatást
nyújtanak. Gyakorlatilag arról szól a mai döntés, hogy visszavonják a múlt héten
hozott határozatot.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Miért vonják vissza? Álláspontja az, hogy addig ne nyilatkozzon a jegyző, míg ez
nincs leszabályozva.
Kocsis Ferenc polgármester
A jegyző a törvényesség őre.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Nem fogadja el a jegyző álláspontját. Miért nem lehet ezt leszabályozni?
dr. Füzi Norbert jegyző
Ott van a szakmai álláspontja, ehhez nem kíván semmit hozzáfűzni. Jogszabályellenes,
és alkotmányos alapjogokba ütközik a tervezetük, ezért nem lehet.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Javaslata, hogy a Kormányhivatal álláspontjának kikérési időpontjáig tartsák fenn ezt
az állapotot, hogy nem nyilatkozhat más csak a polgármester.
Kocsis Ferenc polgármester
Kérdezi jegyző úrtól, hogy amennyiben fenntartják az előző ülésen hozott határozatot,
akkor az jogilag hogy működik? Kormányhivatal vagy a-t, vagy b-t mond. Ha azt
mondja, hogy a jegyző úr nyilatkozata jogilag helytálló, akkor milyen lépést tehet az
önkormányzat ellen azon kívül, hogy felszólítja, hogy vonja vissza ezt a határozatot?
dr. Füzi Norbert jegyző
A mai napon lejárt idejű határozattal ugyanaz a gond, mint a mostani tervezetükkel.
Egy dolog, hogy letelt a határideje, de ha utólagosan a Kormányhivatal ugyanezekre a
pontokra hivatkozva ezt jogszabálysértőnek tartja, akkor ugyanúgy fogja tájékoztatni
az Önkormányzatot, hogy visszamenőlegesen ezt a határozatát vonja vissza.
Kocsis Ferenc polgármester
Akkor is vissza kell vonni a határozatot, mert lejárt a határozati érvényessége?
dr. Füzi Norbert jegyző
A Képviselő-testület hozott olyan határozatot, amelynek most csütörtökig van a
határideje. Jegyzőként megvizsgálta annak lehetőségét, hogy az a szabályozás, amit
szeretne a Képviselő-testület, így nem működik. Ennél többet nem tud tenni. Nem az
volt a célja, hogy az intézmény vezetőket, vagy saját magát védje ezzel az
állásfoglalással, hanem hogy rávilágítson a tervezet törvénytelenségére. Precízen
leadott egy szakmai anyagot, ennél többet hozzátenni nem tud.
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Kocsis Ferenc polgármester
Összefoglalja: a Kormányhivatal annyit tud tenni, hogy amennyiben fenn marad a
határozat, azt visszavonatják?
dr. Füzi Norbert jegyző
A Kormányhivatal átvizsgál minden határozatot és közölni fogja, hogy vonja vissza a
Képviselő-testület azt, annak ellenére, hogy lejárt a határideje.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Furcsállja, hogy nem lehet szabályozni az intézményvezetőknek a nyilatkozattételét
ezekben az ügyekben. Azt, hogy ezt nem lehet szabályozni, nem lehet korlátozni, nem
nagyon tudja elfogadni. Javaslata, hogy változatlan formában tartsák fenn a
határozatot, s majd meglátják, hogy a Kormányhivatal milyen észrevételeket fog rá
tenni. Az észrevételek szerint módosítják majd a határozatot, addig pedig a
polgármesternek legyen joga ezekben az ügyekben nyilatkozni. Nem akar olyan
kellemetlen helyzetbe kerülni, mint a szalmonella ügyben, amikor Garab Gábor
Károlyné iskolaigazgató asszony is nyilatkozott a tv-ben olyan dolgokról, amikről
utóbb kiderült, hogy nem teljesen korrekt.
Garab Gábor Károlyné intézményvezető
Teljesen korrekt volt, s be tudja bizonyítani, hogy nála annyi gyerek volt.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Mindenki tudott egy fajta önmérsékletet tartani, mindenkinek egy fájó pont volt. Nem
volt szerencsés az, hogy Garab Gábor Károlyné kiállt a nyilvánosság elé.
Garab Gábor Károlyné intézményvezető
Az iskola részéről nem történt megbetegedés.
Kocsis Ferenc polgármester
Azt mondja, hogy jegyző úr álláspontja véleménye szerint nem megalapozott. Jó okuk
van korlátozni a nyilatkozattételeket, de mindenképpen a Kormányhivatalhoz fordul ez
ügyben.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Ha megjön a Kormányhivatal észrevétele, az alapján lemódosítják a határozatot, addig
meg tartsák fenn a jelenlegit.
dr. Füzi Norbert jegyző
Kiegészítésként elmondja, hogy ennek a határozatnak a határideje most csütörtökön
lejárt, eddig szólt. Ha ezt meghosszabbítják, hoznak egy új határozatot, azzal tovább
erősítik ezt a törvénytelen helyzetet, amelyet ez a határozat előidézett. Ezért adta ezt a
szakmai állásfoglalást, hogy erre felhívja a figyelmet.
Horváth László képviselő
Véleménye szerint ne csináljanak semmit. Ma a határozat határideje lejárt. Várják meg
a Kormányhivatal válaszát.
dr. Füzi Norbert jegyző
Minden határozatot törvényességi szempontból átvizsgálnak.
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dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Tartsák fenn a jelenlegi határozatot.
Horváth Tibor képviselő
Véleménye, amiért született ez a döntés, arra ez a határozat nem lesz megoldás.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Jegyző úr levédte magát, szólt. Mindig szóljon, ha valami jogszabály ellenességet
észlel.
Kocsis Ferenc polgármester
A város-rehabilitációs pályázat kapcsán lesz sajtóreferens, és onnantól kezdve
megszűnik ez a nyilatkozati „kényszer”, hiszen rajta keresztül fog történni a
kommunikáció.
Horváth Tibor képviselő
Született hasonló tárgyban egy határozat még a médiaszerepek szabályozásánál, ahol
ugyanígy le volt korlátozva, hogy ki hogyan merre.
dr. Füzi Norbert jegyző
Nem volt lekorlátozva, csak a lehetőség volt megadva, de polgármester úr
észrevételezte, hogy nyilatkozattételi jogát ez korlátozná. Határozatban semmi arra
vonatkozóan nem volt, hogy polgármester úr nem tehet nyilatkozatot. Inkább egyfajta
tehermentesítést határozott el a Képviselő-testület, hogy bizonyos területeken egészségügyben Molnár doktor, oktatásban iskolaigazgató asszony stb. - a média
megkeresésére - mivel polgármester úr nem biztos, hogy kompetens a témába - ki a
tájékoztatásért felelős személy. Olyan jellegű korlátozás, amit polgármester úr az
előterjesztésben megfogalmazott - neki csak arra terjed ki a hatásköre, hogy
törvényességileg megvizsgálja - nem hozható.
Kocsis Ferenc polgármester
Polgármester nyilatkozattételben nem korlátozható. A határozati javaslat alapján tehát
az intézményvezetők és Fertőd Város Jegyzője az Önkormányzat gazdálkodását,
továbbá az Önkormányzat működési körébe tartozó ügyekben sajtónyilatkozatot csak a
polgármester előzetes engedélyével, valamint a nyilatkozat lényegi részének
megjelölésével tehet. Jegyző előzetes engedély nélkül kizárólag jogi kérdésekben
nyilatkozhat. Amennyiben jegyző, vagy az intézményvezetők magánemberként
önkormányzati ügyekben Fertőd Város Önkormányzatára nézve nyilatkozatot tesznek,
azt a Képviselő-testület külön vizsgálja, és szükség esetén szankcionálja.
Véleménye szerint ez jobban megállja helyét, mint az, hogy nem nyilatkozhat senki
semmit.
dr. Füzi Norbert jegyző
Éppen ez volt a lényege a szakmai állásfoglalásának, hogy nem lehet ilyen tartalmú
határozatot elfogadni.
Kocsis Ferenc polgármester
A múltkori határozatot nem kell visszavonni, mert megszűnt.
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Tulok Viktor aljegyző
A munka törvénykönyve nem mindenkire vonatkozik. A köztisztviselőkre meg a
közalkalmazottakra csak kivételes esetben megjelölt passzusai vonatkoznak.
Kocsis Ferenc polgármester
Két határozatról kell dönteni: 1. Visszavonják a múltkori döntést. 2. Az előbb
felolvasott határozati javaslat elfogadása.
dr. Füzi Norbert jegyző
A leírtakon kívül kéri jegyzőkönyvbe venni, hogy amennyiben a Képviselő-testület a
polgármester által felolvasott határozatot elfogadja, hivatalosan a Kormányhivatal fele
meg kell tenni a jelzést, mert ebben a formában jogszabály és törvényellenes.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Véleménye szerint a jegyzőnek nem kötelessége a Kormányhivatal felé ezt jelezni.
dr. Füzi Norbert jegyző
Le volt írva világosan, hogy a jegyzőnek tájékoztatni kell a polgármestert és a
Képviselő-testületet, hogy ha olyan jellegű döntést akar hozni, ami jogszabályellenes,
azt ne tegye meg. Amennyiben mégis megteszi, onnantól kezdve neki kötelezettsége a
Kormányhivatal fele - mert jegyzőként helyi törvényességi őr szerepet is ellát - jelezni.
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 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
133/2012. (VII.12) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
130/2012. (VII.03.) önkormányzati határozatot - amely a jegyző és az
intézményvezetők átmeneti nyilatkozattételi tilalmára vonatkozott visszavonják.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen, 1 nem
szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
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134/2012. (VII.12) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
intézményvezetők és Fertőd Város Jegyzője az Önkormányzat
gazdálkodását, továbbá az Önkormányzat működési körébe tartozó
ügyekben sajtónyilatkozatot csak a polgármester előzetes engedélyével,
valamint a nyilatkozat lényegi részének megjelölésével tehet.
Jegyző előzetes engedély nélkül kizárólag jogi kérdésekben nyilatkozhat.
Amennyiben jegyző, vagy az intézményvezetők magánemberként
önkormányzati ügyekben Fertőd Város Önkormányzatára nézve
nyilatkozatot tesznek, azt a Képviselő-testület külön vizsgálja, és szükség
esetén szankcionálja.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

2.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester
Jegyző úr felelőssége a Közbeszerzési Szabályzat módosítása, melyet március 30-ig
kellett volna megtenni. Ez jegyző úr betegsége miatt nem történt meg, ezért tájékoztatásul közli - árajánlatot kért az egyik közbeszerzési tanácsadótól - Simorné dr.
Kiss Erikától - ennek elvégzésére, aki 20.000,-+ÁFA óradíjat határozott meg.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Ezt jegyző úr nem tudja megcsinálni?
dr. Füzi Norbert jegyző
Előző években a közbeszerzési törvény olyan szintű módosításai következtek be - az
Európai Uniós szabályozások beépítésével - aminél jelezte, hogy az ő ilyen irányú
végzettsége - egy közbeszerzési referens végzettség - még nem elég ahhoz, hogy ezt
megtegye. Nagyon sokallja az ajánlatban szereplő óradíjat, pláne annak fényében,
hogy a tavalyi évben ezt dr. Müller Ibolya közbeszerzési szakértő - emlékei szerint 30.000,- Ft-ért csinált meg, tehát e munka egy meglévő szabályzat módosítása lenne.
Horváth Tibor képviselő
Ha van egy konkrét feladat, hogy ezt a szabályzatot át kell módosítani, adjanak rá egy
konkrét összeget.
Kocsis Ferenc polgármester
Jelzi, hogy kérnek még árajánlatot, és az olcsóbb közbeszerzési tanácsadót kérik fel a
Közbeszerzési Szabályzat módosítására. Még a közbeszerzési tervet is módosítani kell.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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3.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Babos József Térségi Általános Iskola Leader pályázatának ügye
Napirend előadója: Garab Gábor Károlyné intézményvezető
Garab Gábor Károlyné intézményvezető
Örömmel tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy hétfőn a tehetség pont 10 millió Ftos pályázat, illetve a tehetséggondozás 20 millió Ft-os pályázata beadásra került. Most
van folyamatban az egészségmegőrzés pályázat, ami 15 millió Ft-os, illetve az
innovatív pályázat, mely 300 millió Ft összegű. Ezeken kívül a Leader pályázat is
kiírásra került július 10-én, amelynek leadási határideje július 31-e. Ez az Európai
Mezőgazdasági alapból történő Vidéki Fejlesztési Turisztikai dolog, aminek keretében
szeretnék az iskolához tartozó faházakat felújítani, illetve azokhoz legalább még 5-öt
építeni ahhoz, hogy egy osztályt tudjanak elhelyezni. Ez lehetőséget adna arra, hogy a
gyerekek egész nyáron át cseretáborozás keretében részt tudjanak venni. Kéri a
Képviselő-testület segítségét, mivel a 323/2-es ingatlan egy helyrajzi számon van.
Nem tudja, hogy ott a sportpálya továbbépítésre kerül-e, vagy sem. A jelenlegi garázst
le kellene bontani, mert nagyon rossz állapotban van. A meglévőt körbeszigetelni,
ahhoz még kellene építeni egy tusolórészt is.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Kocsis Ferenc polgármester
3 faház felújításáról van szó, illetve a kerítés mellett lévő sor le lenne bontva.
Garab Gábor Károlyné intézményvezető
Csak a garázst bontanák le, a meglévő, használhatót körbe kellene szigetelni. A
tusolókat össze lehetne nyitni és egy normál tusolót kellene kiépíteni, mert jelenleg 4
tusoló van. Kell ahhoz egy nyári konyharész is, és még legalább 5 faház felépítése. Az
új faházakat a jelenlegi mögé tudják elhelyezni, mert ha sikerül az innovatív pályázat,
akkor egy úszómedence kerülne a most meglévő üres térre a faházak és iskola közé.
Kocsis Ferenc polgármester
Azzal a területtel kapcsolatban két elképzelés van, egyrészt miszerint sportpályát ott ki
lehetne alakítani.
Garab Gábor Károlyné intézményvezető
Ennek a mérete nem megfelelő sportpálya kialakítására. Út fele nem lehet, mert a
védőháló nem fogja meg a labdát és roppant balesetveszélyes.
Kocsis Ferenc polgármester
A másik elképzelés, hogy ott alakítják ki a parkolókat, s így a buszmegálló felől
megszűntetik a behajtási lehetőséget.
Garab Gábor Károlyné intézményvezető
Egy sort venne igénybe az 5 faház.
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dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Jelzi, hogy ő nem tudja, hogy pontosan miről beszélnek, ezért kéri, hogy menjenek ki a
helyszínre terepszemlét tartani.
Kocsis Ferenc polgármester
Ingatlant megosztani nem akarnak, de a Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy
pályázzon az iskola.
Garab Gábor Károlyné intézményvezető
Ha az alapítvány és az intézmény együtt pályázik, akkor 100%-os finanszírozású, ha
csak az intézmény, akkor viszont csak 60%-os. Olyan alapítvánnyal lehet pályázni,
akinek célkitűzései között szerepel a gyermekek táboroztatása, így nem kell hozzá
pénz az Önkormányzat részéről.
Kocsis Ferenc polgármester
Közli, hogyha nem nyer az iskola ezen a pályázaton, akkor a tervezési költséget
viszont az iskolának a saját költségvetéséből kell állnia.
Garab Gábor Károlyné intézményvezető
Jelzi, hogy valószínűleg tervtanácsi engedély kell hozzá, miután műemlékvédelmi
környezetben vannak. Ha írnak egy leiratot, hogy folyamatban van, akkor az első
szűrön átmegy a pályázat, s ha nyert, akkorra elég biztosítani a kiviteli terveket.
Kocsis Ferenc polgármester
Kiviteli terveket a Képviselő-testülettel egyeztetni kell.
Garab Gábor Károlyné intézményvezető
Rendes pályára kellene a műfüves pályát megcsinálni. Az előző testületeknél volt egy
olyan elképzelés, melynek alapján a geotermikus energia kútjai oda lettek tervezve és
ezért nem lett a pálya felújítva.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Indítványozza, hogy nézzék meg a helyet és utána döntsenek.
Garab Gábor Károlyné intézményvezető
Kerítés mellett lenne továbbépítve a tusoló, és kell egy nyári konyha, ahol tudnak
ebédelni. Minden iskolának egy tankonyhával kell rendelkezni és így együtt meg
tudnák tenni. A most meglévő faházak mögé kerülne még egy sor faház.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Faházakat honnan hozták?
Garab Gábor Károlyné intézményvezető
Újonnan vásárolták őket.
Kocsis Ferenc polgármester
Döntést elnapolják, s a következő Képviselő-testületi ülésen tárgyalják.

10

Garab Gábor Károlyné intézményvezető
Egy kérdése még lenne, mivel a polgármester úrtól kapott egy levelet, hogy lehetősége
van arra - mivel plusz pedagógus létszámot, státuszt nem kapott -, miszerint a meglévő
tanítókból felmentésre kerüljön valaki, aki helyett szakos nevelőt vegyen fel, mert ezt
augusztus 15-ig biztosítani kell. Július 15-ig ki kell írnia az álláspályázatot ahhoz,
hogy a Kormányhivatal honlapján megjelenjen 30 napos határidővel. Augusztus 29-én
tanévnyitó van, addigra el is kell bírálni az álláspályázatokat.
Kocsis Ferenc polgármester
Tavalyi ellenőrzés végrehajtása kapcsán el kell küldeni alsó tagozatos pedagógust és
helyette szakos tanárt felvenni. Költségvetésbe bele fognak férni.
Garab Gábor Károlyné intézményvezető
Végkielégítést nyilván ki kell fizetni annak a kollégának, akit felment, mivel az
törvény szerint jár. Ha meghatározzák, hogy felvesznek szakos tanárt, akkor létszám
leépítéses pályázat keretében elvileg ez az összeg visszaigényelhető. Megvárják az
ellenőrzés eredményét, de lehet, hogy kettő kollegát kell ahhoz felmenteni, hogy
biztosítani tudja a megfelelő szakos ellátást, ha ugyanis nincs meg a 80%-os
lefedettség, akkor nem engedik indítani az évet.
Kocsis Ferenc polgármester
Technikai minőségi cserét nem ellenzik.
Garab Gábor Károlyné intézményvezető
Ma olvasta polgármester úr levelét, mellyel kapcsolatban közli, hogy az ő összes
kinevezési okirata itt az Önkormányzatnál, Kreiter Jánosné ügyintézőnél elérhető.
dr. Füzi Norbert jegyző
Polgármester a munkáltatója az intézmény vezetőjének, így annak személyi anyagáról
is az ő hatásköre gondoskodni.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Szeptembertől kötelező felső tagozatban szakos tanár. Biztosítva lesz? Háromról volt
szó, kettő elég?
Garab Gábor Károlyné intézményvezető
Gyesen van egy tanítónő, aki helyett német szakos tanárt szeretnének felvenni. Bartha
Baráth László tanár úr elment, helyette csak szakos tanár jöhet. Egy, vagy két
tanítókolléga cseréjével lehet biztosítani a 4 fő szakos tanárt.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Óraadó?
Garab Gábor Károlyné intézményvezető
Nem megoldható, mert nem fér a büdzsébe.
Kocsis Ferenc polgármester
A kérés érthető, a Kormányhivatal észrevétele volt, így azt teljesíteni kell. Probléma
az, hogy költségvetésből tudják-e finanszírozni, vagy sem. Július 31-én lesz
Képviselő-testületi ülés, akkor tudnak ez ügyben dönteni. Mekkora pénzről beszélnek?
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Garab Gábor Károlyné intézményvezető
20 év után 3 és 6 havi bér a végkielégítés. Tantestület zöme 45-55 éves. Nincs fiatal
tanító.
Szabó Antal képviselő
Akit felvesznek, annak határozott, vagy határozatlan idejű munkaviszonya lesz?
Garab Gábor Károlyné intézményvezető
Úgy szól a törvény, hogy 3 hónapra, 6 hónapra, 1 évre veszik fel és utána lehet
kinevezni, azaz próbaidőkre lehet felvenni a leendő kollegákat.
Kocsis Ferenc polgármester
Pénzüggyel meg kell megbeszélni.
Garab Gábor Károlyné intézményvezető
30 napot biztosítani kell a kiírásnál, s az óraadó fizetése pluszként jelentkezik.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Fenntartói december 31-ig lesznek az iskolának. Számításokat kell végezni, hogy ha
óraadó tanárt vesznek fel, az olcsóbb-e.
Garab Gábor Károlyné intézményvezető
Óraadó tanár bére drágább, - mivel teljes státuszba kellene alkalmazni - mintha itt van
állományban. Önkormányzat hoz egy határozatot, hogy 26 státusz van, azt óraadóval
nem lehet növelni, mert az törvényellenes. A státuszszámon nem lehet túllépni, de ha
növelik a státuszszámot, akkor nem kell elküldeni senkit.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Óraadó tanár mibe kerül az Önkormányzatnak 4 hónapra ezt kellene tudni.
Kocsis Ferenc polgármester
Az járható, hogy döntenek abban, hogy 4 státuszt kiírjon az iskola igazgató asszony?
Garab Gábor Károlyné intézményvezető
2 cseréről van szó, ezért kéri a Képviselő-testületet, hogy azt mindenképp
meghirdethesse. Ha hoz az önkormányzat egy határozatot, akkor ezt utána létszám
leépítéses pályázat keretében vissza tudja igényelni, hisz ilyen minden évben van.
dr. Füzi Norbert jegyző
Általában évente 3 benyújtási időszakra szoktak létszám-leépítéses pályázatot kiírni.
Ezeknél automatikusan jár a támogatás, ha a pályázó önkormányzat teljesíti a kiírásban
szereplő feltételeket, azaz az állam nem mérlegel, biztosítja a kért összeget.
Kocsis Ferenc polgármester
Összefoglalja: 4 álláshely kerül meghirdetésre: 1 állás határozott időre, 1 kolléga már
elment, a helyére szakos tanári állás kerül kiírásra, ezen kívül pedig még 2 álláshelyet
hirdetnek meg, és később döntenek arról, hogy minőségi csere lesz-e.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta:
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - elfogadta az alábbi határozatot:
135/2012. (VII.12) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy a Babos József Térségi Általános Iskola 4
pedagógus álláshely betöltésére írjon ki pályázatot.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

4.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Intézkedések a város-rehabilitációs pályázat ügyében
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester
Közli, hogy szabadságon lesz jövő héten, s általános helyettese - az SZMSZ szerint Kisberk Ferenc Győző alpolgármester jogosult ezen időszakban aláírni. Pályázathoz
kapcsolódóan az RFÜ felé is jelezték, hogy Horváth László képviselőt bízzák meg
aláírási jogosultsággal, tehermentesítve ezzel a jegyző urat.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
dr. Füzi Norbert jegyző
Tájékoztatásként elmondja, hogy mind a pénzügy, mind a titkárság részéről
mindennemű beruházással kapcsolatos anyag - a polgármester úr kérésének
megfelelően - átadásra került Sarkadi Erzsébet részére tételes iratjegyzék szerint.
Kocsis Ferenc polgármester
Városközpont megújítása Fertődön projektben aláírási jogköre a jegyzőnek és
polgármesternek volt. Dönteni kell arról, hogy aláíróként - a továbbra is jogosult
polgármester mellett – Horváth László képviselő is felhatalmazást kapjon.
dr. Füzi Norbert jegyző
Tudomásul veszi a testület ez irányú szándékát, de előtte érdemes lett volna utána
kérdezni, hogy a cégszerű aláírásnál egyik félnek nem kell-e önkormányzati
alkalmazottnak is lenni. Ha ehhez hozzájárul az RFÜ, akkor önkormányzati képviselő
és polgármester is gyakorolhat együttes aláírást. Jelenleg a pályázatoknál cégszerű
aláírások szükségesek, melyet a polgármester és a jegyző tehet meg. Az aláírási
címpéldányok szerint Fertődön együttes aláírás szükséges, azok e szerint vannak
kiállítva, s a pályázathoz benyújtva.
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Kocsis Ferenc polgármester
Amennyiben nincs itt és alá kell írni pályázattal kapcsolatos papírt, akkor Horváth
László úr képviselő írhassa azt alá, ezért javasolta őt.
dr. Füzi Norbert jegyző
Ezt a módosítást egy változás-bejelentővel először jóvá kell hagyatni az RFÜ-vel is.
Tulok Viktor aljegyző
Ötletként felmerült, hogy a jegyző marad aláíróként és a polgármester helyett - ha
akadályoztatva van - lenne Horváth László képviselő az aláírásra jogosult.
Horváth Tibor képviselő
SZMSZ-be le van írva, hogy polgármester urat ki helyettesíti.
Horváth László képviselő
Kétféle dologról van szó. Van cégszerű aláírás, amivel a szerződéseket, számlákat
írnak alá. Vannak egyéb leveleket, ahol együttes aláírás szükséges. Azt mondja, hogy
vannak alpolgármesterek, ezért legyen inkább ott az ő nevük, azért van megbízva.
dr. Füzi Norbert jegyző
Alpolgármester gyakorol helyettesítési feladatokat.
Közli, hogy jövő héten hétfőn, valamint csütörtökön és pénteken szeretne szabadságra
menni, augusztusban pedig 2x3 napra, mellyel kapcsolatban a polgármester úrtól azt a
választ kapta, hogy kikéri a képviselő-testület véleményét.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Nincs kifogása ez ellen.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

5.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Egyebek: kérdések, tájékoztatók, bejelentések
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester
2012. július 17-én (kedden) 13 órakor közbeszerzési bizottsági ülést, majd azt
követően 16 órától Képviselő-testületi ülést tartanak.
Több hozzászólás nem volt, Kocsis Ferenc polgármester megköszönte a megjelenést, a
részvételt, és a Képviselő-testület ülését 16.35 órakor berekesztette.

kmf.
Kocsis Ferenc
polgármester

dr. Füzi Norbert
jegyző
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Fertőd Város Polgármestere
9431 Fertőd, Madách sétány 1. Telefon: 99/537-013.
21/2012.számú

MEGHÍVÓ
Fertőd Város Képviselő - testülete

2012. július 12-én (csütörtökön) 15.00 órai
kezdettel Képviselő-testületi ülést tart Fertőd Város Polgármesteri Hivatal
Dísztermében (Muzsikaház) amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Médiaszerepek szabályozása

Kocsis Ferenc
polgármester

2. Közbeszerzési Szabályzat módosítása

Kocsis Ferenc
polgármester

3. Babos József Térségi Általános Iskola Leader pályázata

Garab Gábor Károlynéné
intézményvezető

4. Intézkedések a város-rehabilitációs pályázat ügyében

Kocsis Ferenc
polgármester

5. Egyebek: kérdések, tájékoztatók, bejelentések

Fertőd, 2012. július 10.

Kocsis Ferenc
polgármester
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